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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Теоретичні засади економічного розвитку України в світовій глобальній 
екосистемі. 

2. Наукові засади просторового розвитку регіональних економічних систем 
України.  

3. Глобальні виклики і рішення для розвитку промисловості, 
агропромислового комплексу, інфраструктури, економіки вражень та інновацій. 

4. Інноваційні вектори та механізми забезпечення продуктивності ринкових 
систем та підприємництва. 

5. Механізми реалізації соціо-економіко-екологічних пріоритетів та 
інклюзивного розвитку  в сучасних умовах. 

6. Ефективне природокористування і ресурсозбереження як домінанта 
реалізації завдань сталого розвитку в Україні. 

7. Рішення та перспективи сталого розвитку транспортних систем в умовах 
глобальних викликів. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА РЕГІОНАХ 

УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 
 

Актуальність. Актуальність проблеми стимулювання інвестиційної діяльності та створення сприятливого 
інвестиційного клімату сьогодні зростає через необхідність додаткових ресурсів, що залучаються до соціально-
економічного розвитку України, а також через прогрес адміністративної реформи, що створює нові можливості 
для розвитку інвестицій територіальних громад. 

Мета та завдання. Метою статті є розробка теоретичних, методичних положень та практично-
прикладних пропозицій, які мають обґрунтувати інструменти вдосконалення інвестиційного клімату територій 
відповідно до нових викликів та можливостей реформи децентралізації в Україні. Приклад обсягу регуляторних 
заходів та позицій має бути представлений і може бути реалізований практично в будь-якому іншому регіоні 
України чи територіальній громаді. 

Результати. Сутність категорії інвестиційного клімату визначається в сучасному сенсі та з точки зору 
забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад в Україні. …. 

Висновки. Стратегічні напрямки реалізації концептуальної ідеї регулювання інституційного забезпечення 
інвестиційного клімату включають легалізацію права та соціальне впровадження найкращих практик 
стимулювання інвестицій. Перспективи майбутніх досліджень у сфері регулювання інвестиційної діяльності 
пов'язані з ефективною структурою формування інституційного середовища.  

(анотація українською не менше за 2500 знаків). 
Ключові слова: «циркулярна» економіка, індустріальна екологія, рециклювання, ресурсовідновлення, 

ресурсоформування  (не менше 3 та не більше 8) 
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MAIN TRENDS OF INVESTMENTS IN UKRAINE AND UKRAINIAN BLACK SEA 

REGIONS  
 

Topicality. The actuality of problem of investment activities stimulation and creation of favorable investment climate 
rises nowadays because of the necessity of additional resources engaging in socio-economic development of Ukraine and due 
to the administrative reform progress that causes new possibilities for territorial communities investment development. 

Aim and tasks. The aim of the article is represented by development of theoretical, methodical positions and 
practically-applied proposals that are to substantiate the instruments of improvement of the investment climate of territories, 
according to new challenges and opportunities of the decentralization reform in Ukraine. The example of scope of regulatory 
measures and positions is to be represented and can be implemented to almost any another Ukrainian region or territorial 
community. 

Research results. The essence of the category of investment climate is determined in the modern sense and from the 
point of view of the ensuring of socio-economic development of territorial communities in Ukraine with the special scope on 
the regional level. …. 

Conclusions. Strategic directions of implementation of the conceptual idea of the regulating of the institutional 
provision of investment climate include law legalization and social introduction of the best practices of investments 
stimulation. The prospects of future researches in sphere of investment activities regulation are concerned with effective 
structure of the institutional environment formation. 

(анотація англійською не менше 2500 знаків). 
Keywords: "circular" economy, industrial ecology, recycling, resources recovery, resources forming.  

 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. Підприємства та їх конкурентоспроможність на світовому ринку створюють основу 
конкурентоспроможності кожного територіального утворення. У сучасній літературі регіон 
розглядається як багатофункціональна соціально-економічна система. ….. 

Аналіз останніх публікацій по проблемі.  Вивченням питань, пов'язаних з розвитком 
економіки регіону займалися: А. Леш, А. Вебер, М. Портер, В. Крастллер, П.Друкер, Й.Тюнер, С. 
Гареллі і інші. Так економіст І.Тюнен розглянув вплив фактора простору на спеціалізацію 
підприємства, витрати і прибуток. ……… 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз існуючих теорій 
конкурентоспроможності регіону дозволив встановити відсутність єдиного підходу та розуміння 
таких економічних категорій як «конкурентоспроможність» та «конкурентоспроможність 
регіону». Перші пропонують розглядати конкурентоспроможність регіонів як здатність 
продуктивне використовувати ресурси, в першу чергу, робочу силу та капітал. Інші - як змогу 
забезпечення високого рівня життя (добробуту) населення [1-3]…. 

Формулювання цілей дослідження. В даному дослідженні пропонується розробити 
комплексний погляд на поняття «регіональна конкурентоспроможність». Комплексний підхід 
повинен розглядати конкурентоспроможність регіону з точки зору загального добробуту 
території і її взаємодії з різними соціально-економічними системами. Планується розглянути 
основні складові поняття «конкурентоспроможність регіону» і місце інноваційно-інвестиційної 
та соціальної складових в загальній схемі формування конкурентної привабливості регіону. 
Такий підхід ґрунтується на технічному і науково-технічному розвитку, включає елементи 
новизни і динамізму і дозволяє регіону розвиватися в майбутньому на власній основі.  

Виклад основних результатів та їх обґрунтування.  Для того, щоб визначитись з 
понятійним апаратом «конкурентоспроможності регіону», розглянемо сутність поняття «регіон». 
У сучасній літературі під «регіонами» розуміють систему міст і адміністративних районів, що 
володіють багатогалузевим господарством і представляють собою самостійні територіальні та 
соціально-економічні комплекси [4-5]. 

….. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. В роботі показано, що саме 

комплексний підхід до формування регіональної конкурентоспроможності дає можливість 
забезпечити соціально-економічний розвиток України та її міжнародну конкурентоспроможність 
в довгостроковій перспективі. Система факторів, що впливають на конкурентоспроможність 
регіону, є дуже складною, багатокомпонентною, тому повинна розглядатися комплексно. 
Проведений аналіз факторів конкурентоспроможності регіону підтверджує про те, що основою 
розвитку регіонів, яка веде до зростання міжрегіональної та міжнародної інноваційно-
інвестиційної активності, є конкурентоспроможність регіонів. Ієрархія суб’єктів 

http://orcid.org/0000-0001-7082-0862


конкурентоспроможності має циклічний характер. З одного боку, конкурентоспроможність 
регіону, залежить від конкурентоспроможності підприємств, органів влади та фізичних осіб на 
території регіону, а, з іншого боку, визначається діяльністю держави по створенню сприятливих 
умов для підприємницької діяльності та вкладення капіталу. 
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 Література  нумерується в порядку згадування в тексті у квадратних дужках, наприклад: 

[5, с.15]. Оформлюється в кінці тексту під заголовком «Література» з вирівнювання по центру та 
виділяється напівжирним шрифтом. 

http://www.mmt.zmapo.edu.ua/mmt_ukr/bibl_standart.html
http://www.library.ukma.edu.ua/?id=214
http://ei-journal.com/index.php/journal/about/submissions
http://ei-journal.com/index.php/journal/about/submissions
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