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Стаття присвячена актуальним питанням визначення інвестиційно-інноваційних
пріоритетів

сталого

розвитку

територіальних

одиниць. Проаналізовано

та

систематизовано фактори інноваційного територіального розвитку. Досліджено
світовий досвід організації інноваційного процесу. Окреслено резерви підвищення
рівня інвестиційної привабливості територіальних одиниць (обсяг – 700-800 знаків
без пробілів).
Ключові слова: інвестиції, інновації, інвестиційна привабливість територіальних
одиниць, інноваційне оновлення.
Статья

посвящена

актуальным

вопросам

определения

инвестиционно-

инновационных приоритетов устойчивого развития территориальных единиц.
Проанализированы
территориального

и

систематизированы

развития.

Исследован

факторы
мировой

инновационного

опыт

организации

инновационного процесса. Определены резервы повышения уровня инвестиционной
привлекательности территориальных единиц (обсяг – 700-800 знаків без пробілів).
Ключевые слова: инвестиции, инновации, инвестиционная привлекательность
территориальных единиц, инновационное обновление.

The article is devoted to topical issues of the definition of investment and innovation
priorities for sustainable development units. The article analyzed and systematized
factors of innovative territorial development. Studied the world experience of the
innovation process. Outlined reserves increase investment attractiveness territorial units
(мінімальний обсяг – 1800 знаків без пробілів).
Keywords: investment, innovation, investment attractiveness units, innovative updates.
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