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В монографії розглядається структурний підхід до розробки регіональної політики його 

інноваційно-інвестиційного розвитку, обґрунтовуються методичні інструменти та визначається 

фактори підвищення її ефективності  та визначаються конкретні практичні напрямки її реалізації. 

Особлива увага приділена визначенню заходів щодо впровадження та супроводження 

інноваційно-інвестиційної політики розвитку регіону, виконано всебічне дослідження світового і 

вітчизняного досвіду, розроблено комплекс заходів, що охоплює удосконалення загального 

регуляторного механізму підприємницької діяльності, податкової та кредитної політик, 

організаційного механізму впровадження та супроводження інноваційно-інвестиційної політики 

розвитку регіону. 

Для економістів, менеджерів різних рівнів, працівників органів державного управління та 

місцевого самоврядування, викладачів,  аспірантів, слухачів та студентів. 
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ПЕРЕДМОВА 

 
 
 

 

Сучасний стан економіки України можна вважати переломним 

моментом на шляху її ринкового розвитку. Йому притаманні, водночас, 

накопичення позитивного досвіду ринкового управління, конкуренції на 

світових та регіональних ринках, та накопичення якісних структурних змін 

в економіці окремих регіонів, які стосуються різних аспектів розміщення 

продуктивних сил. Певних структурних змін зазнали всі регіони - 

прикордонні та центральні, аграрні та промислові, лідери та аутсайдери 

економічного розвитку. 

Інноваційна спрямованість економіки країни та визначення його в 

якості стратегічної цілі вимагає суттєвих змін, змісту та спрямованості 

регіональної політики соціально-економічного розвитку. Насамперед, це 

стосується змін у підходах до вибору пріоритетів, показників та методиках 

оцінки ефективності політики та її окремих заходів. 

Структурний підхід та відповідні пропозиції, що містяться  у 

монографії та виносяться на обговорення, є результатом узагальнення 

більш ніж шестирічного досвіду авторів з дослідження інвестиційних та 

інноваційних процесів на регіональному рівні. 

Автори з великою подякою приймуть всі зауваження та побажання, 

що сприятимуть удосконаленню механізму розробки та супроводження 

регіональних програм інноваційно-інвестиційного розвитку або 

підвищенню дійовості окремих розроблених заходів. 

 

З повагою, автори  

 


	�ПЕРЕДМОВА



