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The article is devoted to topical issues of the definition of investment and innovation
priorities for sustainable development units. The article analyzed and systematized
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units.
Keywords: investment, innovation, investment attractiveness units, innovative
updates.
Постановка проблеми у загальному вигляді. …
Аналіз останніх досліджень і публікацій. …
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. …
Формулювання цілей статті (постановка завдання). …
Виклад основного матеріалу дослідження. …
Висновки з цього дослідження. …
ЛІТЕРАТУРА:
1. Capello R. and C. Lenzi, Eds. (2013). Territorial Patterns of Innovation. An
Inquiry on the Knowledge Economy in European Regions. London, Routledge.
2. Князева Е.Н. Основания синергетики. Синергетическое мировидение /
Е.Н. Князева, С.П. Курлюков. М. : Ком. книга, 2005. 240 с.
3. Іртищева І.О., Стройко Т.В., Стегней М.І. Оцінка параметрів сучасного рівня
екологічно сталого розвитку сільських територій. Економіст. 2014. № 12. С. 53-57.
REFERENCES:
1. Capello R. and C. Lenzi, Eds. (2013). Territorial Patterns of Innovation. An
Inquiry on the Knowledge Economy in European Regions. London, Routledge.
2. Knyazeva E.N., Kurlyukov S.P. (2015). Osnovaniya sinergetiki. Sinergeticheskoe
mirovidenie [Fundamentals of synergetics. Synergetic worldview]. M. : Kom. kniga,
240 p.
3. Irtyshcheva I.O., Stroiko T.V., Stehnei M.I. (2014). Otsinka parametriv
suchasnoho rivnia ekolohichno staloho rozvytku silskykh terytorii [Evaluation of
parameters of the modern level of environmentally sustainable development of rural
areas]. Ekonomist, №12, pp. 53-57.

