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Анотації

Бойко Є.І.  Концептуальні підходи до прогнозування розвитку сільських територій.
Висвітлені проблемні питання прогнозування розвитку сільських територій, окреслено 
їх особливості, визначено основні передумови для проведення прогнозних розрахунків. 
Обґрунтовано доцільність використання методів системного аналізу та економіко-
математичних моделей для побудови прогнозів розвитку сільських територій.
Ключові слова: сільські території, прогнозування, розвиток, економіко-математичне 
моделювання..

Бойко Е.И. Концептуальные подходы к прогнозированию развития сельских территорий.
Освещены проблемные вопросы прогнозирования развития сельских территорий, очер-
чены их особенности, определены основные предпосылки для проведения прогнозных 
расчетов. Обоснована целесообразность использования методов системного анализа 
и экономико-математических моделей для построения прогнозов развития сельских 
территорий.
Ключевые слова: сельские территории, прогнозирование, развитие, экономико-мате-
матическое моделирование.

Boiko Ye.I. Conceptual Approaches to Forecasting the Development of Rural Areas.
The problems of forecasting the development of rural areas are covered; their features are 
outlined, basic preconditions for predictive calculations are determined. Advisability of using 
the methods of system analysis and mathematical-economic models for building the forecasts 
of development of rural areas is grounded.
Keywords: rural areas, forecasting, development, economic-mathematical modeling.

Крайник О.П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні.
Висвітлено роль управління бюджетним процесом у формуванні регіональної економіч-
ної політики та у забезпеченні соціального розвитку територіальних громад. Показано 
роль органів місцевої влади у сфері управління бюджетним процесом на місцевому рівні. 
Проаналізовано джерела збільшення надходжень до місцевих бюджетів як важливого 
джерела соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень.
Ключові слова: управління бюджетним процесом, децентралізація управління фінан-
совими ресурсами, регіональна соціально-економічна політика, органи місцевої влади. 

Крайник О.П. Бюджетное управление социально-экономическими процессами в регионах.
Освещена роль управления бюджетным процессом в формировании региональной 
экономической политики и в обеспечении социального развития территориальных 
обществ. Показана роль органов местной власти в сфере управления бюджетным 
процессом на местном уровне. Проанализированы источники увеличения поступлений 
к местным бюджетам как важному источнику социально-экономического развития 
административно-территориальных образований.
Ключевые слова: управление бюджетным процессом; децентрализация управления 
финансовыми ресурсами; региональная социально-экономическая политика; органы 
местной власти.

Krainyk O.P. Budgetary Management of Socio-Economic Processes in Regions.
The role of budgetary process management in forming of regional economic policy and in pro-
viding of social development of territorial societies is outlined. The role of local authorities in 
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the field of budgetary process management at local level is shown. The sources of local budget 
receipts increase as an important source of socio-economic development of administrative-
territorial entities are analyzed.
Keywords: budgetary process management; decentralization of financial resources manage-
ment; regional socio-economic policy; local authorities.

Бутко М.П. , Алєшугіна Н.О. Розвиток мережі шляхів автомобільного сполучення та її 
роль у зміцненні туристичного потенціалу України.

Розглянуто сучасний стан мережі автомобільних доріг, проаналізовано проблеми, що 
супроводжують її розвиток та відбиваються на процесах обслуговування туристів. 
На основі запропонованої методики обраховано середній бал зручності транспортної 
доступності туристичних об’єктів регіонів України, встановлено регіони, активізація 
використання туристичного потенціалу яких можлива за рахунок поліпшення тран-
спортної доступності до їх архітектурно-історичних ресурсів. Запропоновано напрям-
ки удосконалення транспортної інфраструктури, що сприятимуть зміцненню турис-
тичного потенціалу України.
Ключові слова: туристичний потенціал, автомобільні шляхи, транспортні коридори, 
транспортна доступність. 

Бутко Н.П., Алешугина Н.А. Развитие сети путей автомобильного сообщения и ее роль 
в укреплении туристического потенциала Украины.

Рассматривается современное состояние сети автодорог, анализируются проблемы, 
сопровождающие ее развитие и отражающиеся на процессах обслуживания туристов. 
На основе предложенной методики рассчитан средний балл удобства транспортной 
доступности туристических объектов регионов Украины, определены регионы, активи-
зация использования туристического потенциала которых возможна за счет улучшения 
транспортной доступности к их архитектурно-историческим ресурсам. Предложены 
направления усовершенствования транспортной инфраструктуры, которые будут 
содействовать укреплению туристического потенциала Украины.
Ключевые слова: туристический потенциал, автомобильные пути, транспортные 
коридоры, транспортная доступность.

Butko M.P., Aleshugina N.O. Development of Roads Network and its Role in Strengthening of 
Tourist Potential of Ukraine. 

Current state of roads network is examined, problems accompanying its development having 
an effect on tourist service sphere are analyzed. On the basis of the offered methodology the 
average grade of tourist objects transport availability in the regions of Ukraine is calculated. 
The regions where tourist potential management can be activated through improvement of 
transport accessibility to their architectural and historical resources are defined. Directions 
of transport infrastructure improvement with a view to assist strengthening of tourist potential 
of Ukraine are offered.
Key words: tourist potential, roads, transport corridors, transport availability. 

Яскал І.В. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні.
Проаналізовано ефективність територіального розміщення факторів виробництва 
в Україні. Для цього використано аналітичний апарат теорії виробничих функцій, зо-
крема Кобба-Дугласа. Встановлено, що регіональний розподіл трудових ресурсів кра-
ще відповідає критерію граничної продуктивності ніж розміщення фактора «капі-
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тал». Висловлено думку про пріоритетність регулювання територіального розподі-
лу інвестиційних ресурсів.
Ключові слова: виробнича функція Кобба-Дугласа, територіальне розміщення факто-
рів виробництва, гранична продуктивність, міжрегіональна економічна інтеграція.

Яскал И.В. Оценка эффективности регионального размещения факторов производства 
в Украине.

Проанализирована эффективность территориального размещения факторов про-
изводства в Украине. Для этого использован аналитический аппарат теории произ-
водственных функций, в частности Кобба-Дугласа. Установлено, что региональное 
распределение трудовых ресурсов лучше соответствует критерию предельной про-
изводительности, чем размещение фактора «капитал». Высказано мнение о приори-
тетности регулирования территориального распределения инвестиционных ресурсов.
Ключевые слова: производственная функция Кобба-Дугласа, территориальное раз-
мещение факторов производства, предельная продуктивность, межрегиональная 
экономическая интеграция.

Yaskal I.V. Estimation of Effectiveness of Regional Allocation of Production Factors in Ukraine.
The efficiency of geographic distribution of production factors in Ukraine is analyzed. For 
this purpose analytic instruments of production functions theory, Cobb-Douglas in particular, 
are used. The fact that regional distribution of human resources better meets the criterion 
of marginal productivity rather than allocation of «capital» factor is proved. The idea over 
priority of regulation of investment resources’ territorial distribution in regional economic 
policy is considered.
Keywords: Cobb-Douglas production function, territorial allocation of production factors, 
marginal productivity, interregional economic integration.

Яремко Л.А. Соціально-економічні ефекти регіонального господарювання та 
зовнішньоекономічна безпека регіону.

Досліджено ефекти функціонування регіональної економіки, розглянуто підходи до за-
безпечення економічної безпеки регіону. Показано його переваги як суб’єкта господарю-
вання, що базуються на локалізації факторів виробництва, можливостях нарощування 
соціального капіталу, взаємодії регіонального управління та підприємництва. Обґрун-
товані його можливості попередження та протидії зовнішньоекономічним загрозам.
Ключові слова: регіон, «переваги регіонів», заборонно-обмежувальні та стимулюючі 
заходи, міжнародна конкурентоспроможність, зовнішньоекономічна безпека регіону, 
зовнішньоекономічні загрози. 

Яремко Л.А. Социально-экономические эффекты регионального хозяйствования и вне-
шнеэкономическая безопасность региона.

Рассматриваются эффекты функционирования региональной экономики, а также 
подходы к экономической безопасности региона. Показаны его преимущества как 
субъекта хозяйствования, базирующиеся на локализации факторов производства, 
возможностях формирования социального капитала, взаимодействия регионального 
управления и предпринимательства. Обоснованы его возможности предупреждения 
и противодействия внешнеэкономическим угрозам. 
Ключевые слова: регион, «преимущества регионов», запретительно-ограничивающие 
и стимулирующие мероприятия, международная конкурентоспособность, внешнеэко-
номическая безопасность региона, внешнеэкономические угрозы.
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Yaremko L.A. Social and Economic Effects of Regional Business Activity and E�ternal Eco- Social and Economic Effects of Regional Business Activity and E�ternal Eco-Social and Economic Effects of Regional Business Activity and E�ternal Eco-
nomic Security of Region.

Effects of regional economy functioning as well as approaches to regional economic security 
maintenance are analyzed. Advantages of the region as an economic entity, which is based on 
localization of production factors, possibilities of social capital forming and cooperation of 
regional administration and entrepreneurship, are shown. Its possibilities of prevention and 
counteraction to the external economic threats are outlined.
Keywords: region, “advantages of regions”, prohibitive-restrictive and stimulant measures, 
international competitiveness, external economic security of region, external economic threats.

Залуцький І.Р.  Актуалізація пріоритетів державної політики розвитку сільських 
територій.

Розглянуто механізми формування пріоритетів державної політики розвитку сільських 
територій в процесі її еволюційного становлення. Висвітлено їх особливості та сис-
темну недосконалість. Доведено наявність тенденції поетапного погіршення стану 
сільських територій: криза – поглиблення кризи – занепад – деградація; відсутність в 
Україні необхідних передумов для організації переходу до моделі сталого розвитку сіль-
ських територій. Визначено підходи до формування пріоритетів державної політики 
розвитку сільських територій на засадах її євроінтеграційної модернізації.
Ключові слова: сільська територія, розвиток сільської території, пріоритети держав-
ної політики розвитку сільських територій.  

Залуцкий И.Р. Актуализация приоритетов государственной политики развития сельских 
территорий. 

Рассмотрены механизмы формирования приоритетов государственной политики раз-
вития сельских территорий в процессе её эволюционного становления. Освещены их 
особенности и системное несовершенство. Доказано наличие тенденции поэтапного 
ухудшения состояния сельских территорий: кризис – углубление кризиса – упадок – де-
градация; отсутствие в Украине необходимых предусловий для организации перехода 
к модели устойчивого развития сельских территорий. Определены подходы к форми-
рованию приоритетов государственной политики развития сельских территорий на 
принципах её евро-интеграционной модернизации.
Ключевые слова: сельская территория, развитие сельской территории, приоритеты 
государственной политики развития сельских территорий. 

Zalutskyi I.R. Actualization of the State Policy Priorities of Rural Areas Development.
The mechanisms of the state policy priorities of rural areas development in the process of 
its evolutionary establishment are considered. Their peculiarities and system inferiority are 
examined. The existence of “crisis – crisis extension – collapse – degradation” tendency 
of gradual depreciation of rural areas condition and deficiency of urgent preconditions for 
switch to the model of rural areas sustainable development in Ukraine are proved. The ap- The ap-The ap-
proaches to forming of priorities of state policy in development of rural areas on the basis of 
its eurointegrational modernization are determined. 
Key words: rural area, rural areas development, state policy priorities of rural areas deve-
lopment. 

Карачина Н.П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону.
Проведено дослідження трансформаційних процесів у моделях економічної поведінки 
машинобудівних підприємств Вінниччини, визначено їх динамічність та/або устале-
ність. Сформовано матрицю «модель економічної поведінки – характер змін» на осно-
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ві виявлених змін у моделях економічної поведінки підприємств. Окреслено перспекти-
ви розвитку досліджуваних машинобудівних підприємств. 
Ключові слова: модель економічної поведінки, модель виробничоорієнтованої поведін-
ки, модель змішаної поведінки, модель рентоорієнтованої поведінки. 

Карачина Н.П. Оценивание экономического поведения машиностроительных предпри-
ятий региона.  

Проведено исследование трансформационных процессов в моделях экономического пове-
дения машиностроительных предприятий Винниччины, определена их динамичность и/
или устойчивость. Сформирована матрица «модель экономического поведения – харак-
тер изменений» на основе обнаруженных изменений в моделях экономического поведения 
предприятий. Определены перспективы развития исследуемых машиностроительных 
предприятий. 
Ключевые слова: модель экономического поведения, модель производственноориенти-
рованного поведения, модель смешанного поведения, модель рентоориентированного 
поведения.

Karachyna N.Р. Evaluation of Economic Behavior of Engineering Enterprises in the Region.
The research of transformation processes in the models of economic behavior of engineering 
enterprises of Vinnytsia region is conducted, their dynamic and/or stability are determined. 
The «economic behavior model – the nature of changes» matrix is formed on the basis of 
the detected changes in the models of economic behavior of enterprises. The prospects of 
development of the engineering enterprises under study are described.
Keywords: economic behavior model, oriented at production behavior model, mixed behavior 
model, oriented at rents behavior model.

Одрехівський М.В. Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних 
інноваційних підприємств до ринкової економіки.

Розглядаються принципи організації рекреаційних інноваційних підприємств та їхньої 
інтеграції до економіки суспільства, що випливають з сучасних наукових досягнень у 
галузі кібернетики, синергетики, гомеостатики та синтелектики, з сучасного стану 
розвитку санаторно-курортної мережі України та суспільства загалом. Проаналізо-
вано місце і роль рекреаційних інноваційних підприємств в ринковій системі оздоров-
лювальних послуг України, досліджено взаємозв’язки національної рекреаційної іннова-
ційної системи з суб’єктами ринкової економіки, наведена організація системи відно-
син рекреаційних інноваційних підприємств та національної системи охорони здоров’я.
Ключові слова: рекреація, інновація, підприємство, система, інтеграція.  

Одрехивский Н.В. Методологические принципы организации и интеграции рекреаци-
онных инновационных предприятий в рыночную экономику.

Рассматриваются принципы организации рекреационных инновационных предпри-
ятий и их интеграции в экономику общества, вытекающие из современных научных 
достижений в области кибернетики, синергетики, гомеостатики и синтелектики, из 
современного состояния развития санаторно-курортной сети Украины и общества в 
целом. Проанализированы место и роль рекреационных инновационных предприятий 
в рыночной системе оздоровительных услуг Украины, исследованы взаимосвязи наци-
ональной рекреационной инновационной системы с субъектами рыночной экономики, 
приведена организация системы отношений рекреационных инновационных предпри-
ятий и национальной системы здравоохранения.
Ключевые слова: рекреация, инновация, предприятие, система, интеграция.



12 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №2

Odrekhivskyi M.V. Methodological Principles of Recreational Innovative Enterprises Organi-
zation and their Integration into the Regional Economy.

The paper elicits the principles of organization of recreational innovation enterprises and their 
integration into the economy of the society as based both on modern scientific researches in 
the fields of cybernetics, synergy studies, homeostatics and syntellectics as well as on present 
state of development of the Ukrainian health resorts’ network and of the society in general. 
The place and role of recreational innovation enterprises in the market economy of health 
care services of Ukraine are analyzed, the interrelations of national recreational innovation 
system with the subjects of market economy are studied, the organization of the system of 
relations between the recreational innovation enterprises and national system of health care 
are presented in the paper. 
Key words: recreation, innovation, enterprise, system, integration.

Марцин В.С. Складові впливу правових аспектів на інвестиційну діяльність України в 
сучасних умовах господарювання. 

Звернено увагу на створення ефективно функціонуючої системи нормативно-правового 
забезпечення інвестиційної діяльності. Розглянуто складові інвестиційної політики, 
правильне її втілення для формування привабливого інвестиційного клімату як всереди-
ні держави, так і на міжнародному рівні. Зроблено акцент на необхідність перегляду 
низки нормативно-правових актів в Україні з метою покращення інвестиційного клі-
мату. Запропоновано важелі ефективнішого використання державного регулювання 
нормативного забезпечення і в першу чергу податкового, з використанням дієвих ме-
тодів з удосконалення інвестиційної діяльності. 
Ключові слова: інвестиційна діяльність, ефективність інвестування, правове регу-
лювання, інвестиційна політика, інвестиційний клімат, державне регулювання, інвес-
тиційні програми, податкове регулювання.  

Марцин В.С. Составляющие влияния правовых аспектов на инвестиционную деятель-
ность Украины в современных условиях хозяйствования.

Обращено внимание на создание эффективно функционирующей системы нормативно-
правового обеспечения инвестиционной деятельности. Рассмотрены составляющие 
инвестиционной политики, правильное ее воплощение для формирования привлекатель-
ного инвестиционного климата как внутри государства, так и на международном 
уровне. Сделан акцент на необходимости пересмотра ряда нормативно-правовых 
актов в Украине с целью улучшения инвестиционного климата. Предложены рычаги 
более эффективного использования государственного регулирования нормативного 
обеспечения и в первую очередь налогового, с использованием действенных методов по 
совершенствованию инвестиционной деятельности. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, эффективность инвестирования, 
правовое регулирование, инвестиционная политика, инвестиционный климат, госу-
дарственное регулирование, инвестиционные программы, налоговое регулирование. 

Martsyn V.S. Components of Legal Aspects Impact on Investment Activity in Ukraine in the 
Contemporary Economy.

Special attention is paid to creation of the efficiently functioning system of regulatory and legal 
maintenance of investment activity. The components of investment policy, its implementation 
for formation of attractive investment climate both within the country and internationally 
are analyzed. The need for reconsideration of the range of regulations in Ukraine in order 
to improve investment climate is emphasized. More efficient leverages of state adjustment of 
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regulatory maintenance, in the first place – tax legislation, providing the usage of efficient 
methods of investment improvement are proposed. 
Key words: investment activity, investment performance, legal regulation, investment policy, 
investment climate, state adjustment, investment programs, tax regulation.

Вороновська М.М. Формування системи стимулів і мотивів інноваційної діяльності 
машинобудівних підприємств.

Розглянуто моделі побудови системи стимулів і мотивів діяльності підприємства, ви-
значено їх переваги і недоліки. Для розвитку інноваційної діяльності машинобудівних 
підприємств рекомендовано побудову системи мотивів і стимулів шляхом імітаційно-
го моделювання, розроблено алгоритм формування запропонованої моделі. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, машинобудівні підприємства, імітаційне моделю-
вання.  

Вороновская М.Н. Формирование системы стимулов и мотивов инновационной деятель-
ности машиностроительных предприятий.

Рассмотрены модели построения системы стимулов и мотивов деятельности пред-
приятия, определены их преимущества и недостатки. Для развития инновационной 
деятельности машиностроительных предприятий рекомендовано построение систе-
мы мотивов и стимулов путем имитационного моделирования, разработан алгоритм 
формирования предложенной модели. 
Ключевые слова: инновационная деятельность машиностроительные предприятия, 
имитационное моделирование.

Voronovska М.М. Incentives and Reasons System of Machine-Building Enterprises Innovative 
Activity.

The models of construction of incentives and reasons system of enterprise activity are consid-
ered, their advantages and shortages are determined. Construction of the system of reasons 
and incentives through an simulation modeling with a view to development of innovative 
activity of machine-building enterprises is recommended; the algorithm of forming of the 
offered model is developed.
Keywords: innovative activity, machine-building enterprises, simulation modeling.

Філонова І.Б.  Стратегічні аспекти сталого розвитку банківської системи України під 
впливом глобалізаційних процесів.

Висвітлено основні аспекти впливу фінансової глобалізації на діяльність банків; сис-
тематизовано проблемні чинники, які гальмують розвиток банківської системи Украї-
ни; визначено перспективні напрями сталого розвитку вітчизняного банківського рин-
ку, розроблено пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості українських банків-
ських установ з метою збереження їхніх конкурентних позицій на міжнародній арені.
Ключові слова: глобалізація, банківські системи, банки, фінансова криза. 

Филонова И.Б. Стратегические аспекты устойчивого развития банковской системы 
Украины под воздействием глобализационных процессов.

Отражены основные аспекты влияния финансовой глобализации на деятельность 
банков; систематизированы проблемные факторы, тормозящие развитие банковской 
системы Украины; определены перспективные направления устойчивого развития оте-
чественного банковского рынка, разработаны предложения по повышению финансовой 
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устойчивости украинских банковских учреждений с целью сохранения их конкурентных 
позиций на международной арене.
Ключевые слова: глобализация, банковские системы, банки, финансовый кризис.

Filonova I.B. Strategic Aspects of Banking System Sustainable Development in Ukraine in 
Terms of Globalization Processes.

The basic aspects of financial globalization influence on banking activity are outlined; problem 
factors that restrain development of banking system of Ukraine are systematized; perspec-
tive directions of domestic banking market sustainable development are defined; suggestions 
over strengthening of Ukrainian banking institutions financial stability with the aim of their 
competiveness positions maintenance on international arena are made.
Keywords: globalization, banking systems, banks, financial crisis.

Стефанюк І.Б. Взаємовідносини державного і місцевих бюджетів України у 2010 р. 
Шляхом  розкриття  існуючих типів взаємовідносин між державою і місцевим само-
врядуванням визначено об’єктивну необхідність здійснення Рахунковою палатою зо-
внішнього аудиту місцевих бюджетів.
Ключові слова: місцеве самоврядування, публічні фінанси, взаємовідносини державно-
го та місцевих бюджетів,  внутрішній і зовнішній аудит.  

Стефанюк И.Б. Взаимоотношения государственного и местных бюджетов Украины в 
2010 г.

Путем раскрытия существующих взаимоотношений между государством и местным 
самоуправлением определена необходимость осуществления Счетной палатой внешнего 
аудита местных бюджетов. 
Ключевые слова: местное самоуправление, публичные финансы, взаимоотношения 
государственного и местных бюджетов, внутренний и внешний аудит.

Stefaniuk I.B. Mutual Relations State and Local Budgets of Ukraine in 2010.
By means of disclosing of existing types of interrelations between the state and local govern-
ment the author described an objective necessity of conducting local budgeting external audit 
by the Accounting Chamber. 
Keywords: local Government, public finances, mutual relations state and local budgets, in-
ternal and external audit.

Дудинець Л.А. Вплив проблемних активів на стабільність функціонування банківських 
установ.

Проаналізовано причини виникнення проблемних активів, розглянуто питання їхньо-
го впливу на діяльність банківських установ України та заходи, які сприятимуть по-
збавленню банками таких активів для стабілізації функціонування банківської систе-
ми України. Наведено динаміку обсягів резервів та визначено їх вплив на фінансові ре-
зультати банківської системи.
Ключові слова: проблемні активи, банківська система, резерви за кредитними опера-
ціями. 

Дудинец Л.А. Влияние проблемных активов на стабильность функционирования бан-
ковских учреждений.

Проанализированы причины возникновения проблемных активов, рассмотрены вопросы 
их влияния на деятельность банковских учреждений Украины и меры, способствующие 
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избавлению банками таких активов для стабилизации функционирования банковской 
системы Украины. Приведена динамика объемов резервов и определено их влияние на 
финансовые результаты банковской системы.
Ключевые слова: проблемные активы, банковская система, резервы по кредитным 
операциям.

Dudynets L.A. Impact Troubled Assets on the Stability of Banking Institutions.
The problem assets, the problems of their influence on the banking institutions of Ukraine 
and the measures that will facilitate disposal of such assets by banks to stabilize the banking 
system of Ukraine was analyzed. The dynamic of reserves and determined their influence on 
the financial performance of the banking system was shown.
Key word: problem assets, banking system, reserves for credit transactions.

Качмар С.І. Банківська діяльність у сфері спільного інвестування: проблеми та напрями 
вдосконалення

Проаналізовано сучасний стан українського ринку спільного інвес.тування, розглянуто 
основні проблеми діяльності банків у сфері спільного інвестування, запропоновано шля-
хи покращення банківської взаємодії з інститутами спільного інвестування. 
Ключові слова: банківська діяльність, інвестиції, інститути спільного інвестування, 
компанія з управління активами, цінні папери. 

Качмар С.И. Банковская деятельность в сфере совместного инвестирования: проблемы 
и направления совершенствования.

Проанализировано современное состояние украинского рынка совместного инвести-
рования, рассмотрены основные проблемы деятельности банков в сфере совместного 
инвестирования, предложены пути улучшения банковской взаимодействия с институ-
тами совместного инвестирования.
Ключевые слова: банковская деятельность, инвестиции, институты совместного 
инвестирования, компания по управлению активами, ценные бумаги.

Kachmar S.I. Banking in Mutual Investment: Problems and Directions of Improvement.
Current state of Ukrainian market of joint investment is analyzed; the basic problems of bank-
ing activity in the sphere of joint investment are outlined; the ways to improve bank interaction 
with joint investment institutions are suggested.
Key words: banking, investments, institutes of mutual investment, asset management company, 
securities.

Чорний Р.С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі 
дискурсу праці.

Розглянуто концептуальні основи та теоретичні підходи до розуміння суті поняття 
трудового потенціалу, проаналізовано еволюцію поняття трудового потенціалу у світ-
лі дискурсу праці та реаліях цивілізаційних процесів постіндустріальних трансформа-
цій і становлення глобального суспільства знань; проаналізована динаміка виникнен-
ня та розуміння поняттєво-термінологічного апарату трудового потенціалу; виділе-
на компонентна структура трудового потенціалу, фактори формування та розвитку 
трудового потенціалу.
Ключові слова: трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал, трудові ресурси, 
дискурс праці. 
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Черный Р.С. Теоретико-методологические аспекты исследования трудового потенциала 
в свете дискурса труда.

Рассмотрены концептуальные основы и теоретические подходы к пониманию сути 
понятия трудового потенциала, проанализирована эволюция понятия трудового 
потенциала в свете дискурса труда и реалиях цивилизационных процессов постиндус-
триальных трансформаций и становления глобального общества знаний; проанализи-
рована динамика возникновения и понимания терминологического аппарата трудового 
потенциала; выделена компонентная структура трудового потенциала, факторы 
формирования и развития трудового потенциала. 
Ключевые слова: трудовой потенциал, рабочая сила, человеческий капитал, трудовые 
ресурсы, дискурс труда.

Chornyi R.S.  Theoretical-Methodological Aspects of Labour Potential Research in the Light 
of Labour Discourse. 

Conceptual bases and theoretical approaches to understanding of labour potential essence 
are examined; the evolution of labour potential concept in the light of labour discourse and 
realities of civilization processes of postindustrial transformations and establishing of global 
society of knowledge is outlined; dynamics of origin and understanding of labour potential 
terminology is analyzed; the component structure of labour potential and factors of forming 
and development of labour potential are defined. 
Keywords: labour potential, labour force, human capital, labour resources, labour discourse

Козоріз Г.Г. Проблеми реалізації соціальних функцій страхування в Україні.
Визначені проблеми розвитку вітчизняного страхового ринку, обґрунтована необхід-
ність посилення соціальних функцій страхування, спрямованих на задоволення потреб 
населення і юридичних осіб у страховому захисті. Основна увага приділена визначен-
ню сутності соціальних функцій страхування та їх впливу на розвиток національної 
економіки, суспільний розвиток загалом. В окремий блок виділені питання, пов’язані із 
забезпеченням страхового захисту окремих громадян, груп населення в результаті ре-
алізації соціальних функцій страхування в Україні.
Ключові слова: страховий захист, соціальні функції страхування, проблеми розвитку, 
населення, юридичні особи. 

Козориз Г.Г. Проблемы реализации социальных функций страхования в Украине.
Определены проблемы развития отечественного страхового рынка, обоснована необхо-
димость усиления социальных функций страхования, направленных на удовлетворение 
потребностей населения и юридических лиц в страховой защите. Основное внимание 
уделено определению сущности социальных функций страхования и их влияния на раз-
витие национальной экономики, общественное развитие в целом. В отдельный блок 
выделенные вопросы, связанные с обеспечением страховой защиты отдельных граждан, 
групп населения в результате реализации социальных функций страхования в Украине.
Ключевые слова: страховая защита, социальные функции страхования, проблемы раз-
вития, население, юридические лица.

Kozoriz G.G. Problems of Insurance Social Functions Realization in Ukraine.
The problems of domestic insurance market development are defined, the necessity of strength-
ening of insurance social functions directed at satisfaction of population and legal entities’ 
necessity in insurance protection is proved. Main attention is paid to determination of the 
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essence of insurance social functions and their influence on national economy development 
and society development on the whole. The issues related to insurance protection maintenance 
of separate individuals and groups of population as a result of insurance social functions 
realization in Ukraine are detached into separate block.
Key words: insurance protection, social functions of insurance, problems of development, 
population, legal entities.

Градюк Н.М. Соціальна відповідальність підприємств в умовах становлення громадянського 
суспільства в Україні.

Здійснено аналіз історичних передумов розвитку соціально-відповідальних відносин біз-
несу і громади та виділено основні етапи становлення стратегічної корпоративної фі-
лантропії в Україні. Детерміновано роль соціального інвестування як стратегічного ін-
струменту реалізації принципів соціальної корпоративної відповідальності перед сус-
пільством. Визначено основні види соціальних інвестицій та можливості їх імплемен-
тації як фактора соціалізації економіки. Окреслено основні чинники взаємовпливу біз-
несу, громади, неурядових організацій та влади в світлі розвитку громадянського сус-
пільства в Україні. Виділено та охарактеризовано низку форм соціальної активності 
бізнесу у життєдіяльності суспільства і громади. 
Ключові слова: підприємство, соціальна відповідальність, громада, громадянське сус-
пільство, соціальні інвестиції, форми соціальної активності.  

Градюк Н.Н. Социальная ответственность предприятий в условиях становления граж-
данского общества в Украине.

Осуществлен анализ исторических предпосылок развития социально ответственных 
отношений бизнеса и общества и выделены основные этапы становления стратеги-
ческой корпоративной филантропии в Украине. Детерминирована роль социального 
инвестирования как стратегического инструмента реализации принципов социальной 
корпоративной ответственности перед обществом. Определены основные виды со-
циальных инвестиций и возможности их имплементации как фактора социализации 
экономики. Очерчены основные факторы взаимовлияния бизнеса, общества, непра-
вительственных организаций  и власти в свете развития гражданского общества 
в Украине. Выделен и охарактеризован ряд форм социальной активности бизнеса в 
жизнедеятельности общества и общины. 
Ключевые слова: предприятие, социальная ответственность, община, гражданское 
общество, социальные инвестиции, формы социальной активности.

Gradiuk N.M. Social Responsibility of Enterprises in Terms of Civil Society Establishing in 
Ukraine.

Analysis of historical pre-conditions of socially responsible relations development between 
business and society is carried out and the basic stages of strategic corporate philanthropy 
establishing in Ukraine are outlined. The role of social investing as a strategic instrument 
of social corporate responsibility principles realization in society is determined. Basic types 
of social investment and possibility of their implementation as economy socialization factors 
are defined. The basic factors of business, community, non-governmental organizations and 
government co-influence in light of civil society development in Ukraine are outlined. The 
range of business social activity forms of society and community is distinguished and described. 
Key words: enterprise, social responsibility, community, civil society, social investments, 
forms of social activity.



18 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №2

Балук Н.Р. Визначення впливу комунікаційних засобів на поведінку споживачів страхових 
послуг Західного регіону.

Охарактеризовано динаміку основних показників розвитку страхового ринку Украї-
ни та ситуацію з представництвами, філіями, відділеннями і дирекціями більшості 
страхових компаній, представлених в областях Західного регіону. Обґрунтовано необ-
хідність використання у налагодженні взаємин між страховиком та страхувальни-
ком інструментів комунікаційної політики. За результатами опитування експертів ви-
значено вплив на поведінку потенційних і діючих споживачів страхових послуг на регі-
ональному ринку основних, синтетичних та вербальних комунікаційних засобів. Сфор-
мовано низку рекомендацій для вітчизняних страхових компаній щодо розробки програ-
ми промоції страхових послуг для фізичних осіб.
Ключові слова: поведінка споживачів страхових послуг, основні комунікаційні засоби, 
синтетичні комунікаційні засоби, неформальні вербальні комунікації, вплив засобів на 
поведінку страхувальників.  

Балук Н.Р. Определение влияния коммуникационных средств на поведение потребителей 
страховых услуг Западного региона.

Охарактеризована динамика основных показателей развития страхового рынка Ук-
раины и ситуация с представительствами, филиалами, отделениями и дирекциями 
большинства страховых компаний, представленных в областях Западного региона. 
Обоснована необходимость использования в налаживании взаимоотношений между 
страховщиком и страхователем инструментов коммуникационной политики. По 
результатам опроса экспертов определено влияние на поведение потенциальных и 
действующих потребителей страховых услуг на региональном рынке основных, син-
тетических и вербальных коммуникационных средств. Сформирован ряд рекомендаций 
для отечественных страховых компаний по разработке программы продвижения 
страховых услуг для физических лиц.
Ключевые слова: поведение потребителей страховых услуг, основные коммуникацион-
ные средства, синтетические коммуникационные средства, неформальные вербальные 
коммуникации, влияние средств на поведение страхователей.

Baluk N.R. Communication Instruments Influence on the Insurance Consumers Behavior in 
the Western Region.

Dynamics of the basic indicators at Ukraine’s insurance market and the situation with branches, 
subsidiaries, affiliates and directorates of the majority insurance companies represented in the 
Western Region are characterized. The need for communication instruments use in establishing 
of relations between the insurer and the insurant is proved. On the basis of experts survey the 
impact of major, synthetic and verbal communication instruments on behavior of existing and 
potential consumers of insurance services on regional market is defined. The range of recom-
mendations for domestic insurance companies over development of programs for promotion 
of insurance services for individuals is outlined.
Keywords: insurance consumers’ behavior, the basic communication facilities, synthetic com-
munication facilities, informal verbal communication, instruments’ impact on the behavior 
of insurants.

Герасименко В.Г. , Павлоцький В.Я. Методика визначення кількісних показників 
регіонального ринку туристичних послуг.

Аналізуються теоретичні аспекти визначення основних кількісних показників регіональ-
ного ринку туристичних послуг. Запропоновано метод розрахунку потенційної ємнос-
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ті регіонального туристичного ринку. Визначено потенційну ємність та рівень наси-
ченості туристичного ринку Одеської області.
Ключові слова: регіональний туристичний ринок, структура туристичного ринку, по-
тенційна та фактична ємність ринку, рівень насиченості ринку туристичних послуг.   

Герасименко В.Г., Павлоцкий В.Я. Методика определения количественных показателей 
регионального рынка туристических услуг. 

Анализируются теоретические аспекты определения основных количественных пока-
зателей регионального рынка туристических услуг. Предложен метод расчета потен-
циальной емкости регионального туристического рынка. Определены потенциальная 
емкость и уровень насыщенности туристического рынка Одесской области. 
Ключевые слова: региональный туристический рынок, структура туристического 
рынка, потенциальная и фактическая емкость рынка, степень насыщенности рынка 
туристических услуг.

Gerasymenko, V.H., Pavlotskyi V.Ya. Methods of Evaluation of Quantitative Indiactors at 
Regional Tourist Services Market. 

Theoretical aspects of evaluation of quantitative indicators at regional tourist market are ana-
lyzed. The method of calculating the potential capacity of the regional tourist market is offered. 
Potential capacity and saturation level of the tourist market of Odessa region are defined. 
Key words: regional tourist market, the structure of tourist market, potential and actual market 
size, degree of saturation of the tourist services market.

Гуляк Р.Е. Економічна сутність та структурні особливості економічного потенціалу 
соціально-економічних систем.

Застосовано комплексний підхід до розкриття сутності поняття «потенціал» в еко-
номіці. В результаті систематизації та аналізу існуючих трактувань економічного по-
тенціалу висвітлені основні підходи до його визначення. Використовуючи принцип схо-
дження від абстрактного до конкретного при аналізі потенціалу як складної діалек-
тичної системи, обґрунтована та сформована його універсальна компонентна модель, 
яка може застосовуватися при аналізі соціально-економічних систем мезо- та макро-
рівня. Визначені принципи класифікації поняття «потенціал» та сформовано дефіні-
цію економічного потенціалу соціально-економічних систем. 
Ключові слова: потенціал, економічний потенціал, ресурси, компетенції, компонент-
на модель. 

Гуляк Р.Э. Экономическая сущность и структурные особенности экономического потен-
циала социально-экономических систем.

Применен комплексный подход к раскрытию сущности понятия «потенциал» в экономи-
ке. В результате систематизации и анализа существующих интерпретаций экономи-
ческого потенциала освещены основные подходы к его определению. Используя принцип 
восхождения от абстрактного к конкретному при анализе потенциала как сложной 
диалектической системы, обоснована и сформирована его универсальная компонентная 
модель, которая может применяться при анализе социально-экономических систем 
мезо- и макроуровня. Определены принципы классификации понятия «потенциал» и 
сформирована дефиниция экономического потенциала социально-экономических систем. 
Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, ресурсы, компетенции, компо-
нентная модель.
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Guliak R.E. Economic Essence and Structural Peculiarities of Socio-Economic Systems Eco-
nomic Potential. 

A complex approach to definition of term «potential» in economy is applied. As a result of 
systematization and analysis of existing interpretations of economic potential the main ap-
proaches to its definition are outlined. Using the principle of ascent from abstract to concrete 
while analyzing potential as a difficult dialectal system, a component model is formed and 
grounded. This component model can be used in analysis of socio-economic systems of 
macro- and meso level. Principles of potential classifications are determined and definition 
of economic potential of socio-economic systems is presented. 
Keywords: potential, economic potential, resources, responsibilities, component model.
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