Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши доповідь по аналітичній записці Оцінка ефективності
інноваційно-інвестиційних процесів в Українському Причорномор’ї з позицій подолання
дивергенцій соціально-економічного розвитку» (керівник авторського колективу: академік
НАНУ, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., відповідальні виконавці: к.е.н., с.н.с. О.І. Лайко,
інж. 1 категорії Ж.Г. Науменко), Вчена Рада відзначає:
В аналітичній записці розглядається питання визначення соціально-економічної
комплексної ефективності результатів від капіталовкладень та їх відтворення в процесі
суспільного виробництва з позицій подолання функціональних та територіальних
диспропорцій на прикладі регіонів Українського Причорномор'я.
Проаналізовано інвестиційний процес в широкому і комплексному розумінні як
системне явище щодо залучення капіталу, організації процесу суспільного виробництва та
отримання збалансованого соціально-економічного ефекту у вигляді віддачі на капітал,
яка в подальшому може використовуватись на споживчі або реінвестиційні потреби.
Встановлено, що інвестиційний процес в регіонах Українського Причорномор'я
характеризується наявністю суттєвих розбіжностей за обсягами капіталовкладень в різних
регіонах, що спричинено географічними та геополітичними передпосилками та тими
трендами, що сформовані результатами розвитку минулих років, а внутрішня регіональна
політика не характеризується дієвим впливом. Основні диспропорції в соціальноекономічному та інвестиційному аспектах мають функціонально структурний характер,
наприклад, занизька питома вага доданої вартості та заробітної плати в структурі валового
випуску, низька інвестиційна активність в усіх видах економічної діяльності, що має
надто малу соціальну віддачу, - все це є результатом впливу макроекономічних та
глобальних тенденцій і майже не контролюється на регіональному рівні.
Запропоновані заходи вдосконалення інституціонального забезпечення інвестиційної
діяльності на загальнодержавному рівні, які зменшують централізацію управління
процесом капіталовкладення і створюють механізми регіонального відбору пріоритетних
проектів і видів економічної діяльності, які затверджуватимуться в урядом за поданням
місцевих громад.
Для підвищення соціально-економічної ефективності інвестування в регіонах
запропоновано механізм капіталізації послуг локальних громад щодо інформаційноконсультаційної допомоги підприємцям при реалізації інвестиційних проектів та заходи зі
стимулювання виплат працівникам за допомогою особливого порядку нарахування
єдиного соціального внеску, який пропонується апробувати в якості економічного
експерименту в регіонах Українського Причорномор'я.
2. Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати аналітичну записку для відправлення до Одеської,
Миколаївської та Херсонської обласних адміністрацій, Федерації роботодавців України,
Союзу підприємців Одеського економічного регіону.
- встановити термін відправки аналітичної записки – до 22 грудня 2014 року
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
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