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Представлены результаты научных исследований, проведенных в ИЭП 

НАН Украины и других академических институтах, а также вузах, по важнейшим 
проблемам развития промышленности и предприятий Украины на современном 
этапе. Рассматриваются актуальные вопросы промышленной политики в услови-
ях углубления мировых интеграционных процессов, формирования конкурентной 
среды, перехода к инновационной стратегии развития, использования информа-
ционных ресурсов, совершенствования кредитования производства, проблемы 
управления на предприятиях, регулирования производства. 

Для научных работников, аспирантов, специалистов промышленности, 
предприятий и государственных структур управления. 
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Подано результати наукових досліджень, здійснених в ІЕП НАН Укра-
їни та інших академічних інститутах, а також вищих навчальних закладах, 
щодо найважливіших проблем розвитку промисловості та підприємств Украї-
ни на сучасному етапі. Розглянуто актуальні питання промислової політики в 
умовах поглиблення світових інтеграційних процесів, формування конкурент-
ного середовища, переходу до інноваційної стратегії розвитку, використання 
інформаційних ресурсів, удосконалення кредитування виробництва, проблеми 
управління на підприємствах, регулювання виробництва. 

Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і дер-
жавних структур управління. 
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