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У збірнику викладено результати дослідження процесів децентралізації в Україні як фундаментальної інституційної 

зміни. На основі визначених особливостей впливу глобалізації та Четвертої промислової революції на середовище 

діяльності локальних спільнот встановлено передумови збалансованого вирішення дихотомії глобального та локального у 

розвитку спільнот на засадах інклюзивності. Відзначено важливість врахування впливу перманентної інституційної кризи в 

Україні на розгортання реформи децентралізації та обґрунтовано визначальну роль цієї реформи у подоланні інституційної 

кризи. Окремий наголос зроблено на управлінні інвестиціями з місцевих бюджетів, а також заохоченні приватного бізнесу 

до інвестування в проекти розвитку громад на засадах інституційних інструментів інтерналізації екстерналій. Обґрунтовано 

висновок щодо доцільності зміцнення партисипативних інститутів впливу членів громади на місцевий розвиток.  

Розглянуто засади залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. Виявлено основні фактори, які впливають на 

іноземні інвестиції та розроблено економетричну модель впливу на приріст європейських інвестицій. Запропоновано 

створити і реалізувати умови щодо покращення макроекономічної стабільності в державі, сприяння подальшому 

проведенню реформ, зменшення рівня корупції, створення сприятливого інвестиційного та бізнес-середовища, стабільного 

правового та інституційного середовища, підвищення рівня конкурентоспроможності.  

Погляди авторів щодо окремих положень статей можуть не збігатися з поглядами редакційної колегії. 
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