Науковий реферат статті Стукало Н. В. і Деркача М. І.
"Сучасні детермінанти регіонального розвитку"
Метою даної статті є визначення та систематизація сучасних детермінант регіонального розвитку, а також механізмів та інструментів його
забезпечення.
Об’єктом дослідження є процес регіонального розвитку.
Предметом дослідження є чинники сучасного регіонального розвитку.
Визначено, що сучасний регіональний розвиток знаходиться під
впливом численних детермінантів, які можна поділити, з одного боку, на
локальні, регіональні, національні та глобальні, а з іншого – на індивідуальні, корпоративні, галузеві та макроекономічні. З метою досягнення
головної мети регіонального розвитку – стабільного покращення життя
усіх верств населення – при розробці механізмів та інструментів забезпечення регіонального розвитку доцільно брати до уваги зазначені детермінанти. В основі регіонального розвитку лежать ефективні інструменти
та належні механізми його забезпечення, зокрема механізми співробітництва з громадськістю, стимулювання розвитку економічно пов’язаних
бізнес кластерів і м’якої інфраструктури, механізми підтримки малого бізнесу та розвитку робочої сили, стратегії формування сприятливого місцевого ділового клімату.
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