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Анотації

Вовканич С. Й.  Соціогуманістичні засади модернізації економіки в системі реалізації 
української національної ідеї.

Аналізується вузьке розуміння існуючої гуманітарної політики, її нездатність захис-
тити національну ідентичність українства за умов посилення загроз глобалізаційного 
зодноріднення їхнього інформаційного простору та поширення патогенного неоімпе-
ріалістичного впливу на сфери вітчизняної освіти, науки, економіки, культури тощо. У 
цьому контексті висвітлено актуалізацію потреби широкого впровадження нової соці-
огуманістичної парадигми буття, обов’язковим духовно-моральним імперативом якої 
має стати в національному та міжнародному масштабі бінарний захист і людини, і 
націй на всіх етапах їх відродження, формування власного духовно-інтелектуального 
потенціалу та нагальність належної його оцінки в системі соціально-економічного, 
науково-технічного, духовно-культурного, екологічного та іншого розвитку.
Ключові слова: гуманітарна політика, соціогуманістична парадигма буття, бінарний 
захист людини і нації, українська національна ідея, інформаційний простір, оцінюван-
ня інформації, духовно-інтелектуальний потенціал. 

Вовканыч С. И. Cоциогуманистические основы модернизации экономики в системе ре-
ализации украинской национальной идеи.

Анализируется узкое понимание существующей гуманитарной политики, ее неспособ-
ность защитить национальную идентичность украинцев в условиях усиления глобали-
зационных опасностей нивелирования их информационного пространства и расширения 
патогенного влияния неоимпериализма на сферы отечественной науки, образования, 
экономики, культуры. В этом контексте освещается актуализация потребности 
широкого внедрения новой социогуманистической парадигмы бытия, обязательным 
духовно-моральным императивом которой должна стать в национальном и междуна-
родном масштабе бинарная защита и человека, и нации на всех этапах их возрождения, 
формирования собственного духовно-интеллектуального потенциала и насущность 
соответствующей его оценки в системе социально-экономического, научно-техничес-
кого, духовно-культурного, экологического и другого развития.
Ключевые слова: гуманитарная политика, социогуманистическая парадигма бытия, 
бинарная защита человека и нации, украинская национальная идея, информационное 
пространство, оценка информации, духовно-интеллектуальный потенциал.

Vovkanych S. Yo. The Socio-Humanistic Basis of Economy Modernization in the System of 
Ukrainian National Idea Realization. 

The narrow conception of the existing humanitarian policy and its inability to protect the 
national identity of Ukrainians in the conditions of the increase of globalization threat of 
its informational space elimination and strengthening of the pathogenic influence of neo-
imperialism on the spheres of national education, science, economy and culture is analyzed. 
In this context the necessity of the wide implementation of new socio-humanistic existence 
paradigm is stressed with the binary protection of both a man and a nation at every stage of 
their revival, forming of their own spiritual-intellectual potential and urgency of its appropriate 
estimation in the system of social, economic, scientific, technical, spiritual, cultural, ecological 
and other development as an obligatory spiritual and moral imperative. 
Key words: humanitarian policy, socio-humanistic paradigm of existence, binary protection 
of man and nation, Ukrainian national idea, informational space, estimation of information, 
spiritual-intellectual potential.
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Асаул А. Н.  Формирование инфраструктуры инновационного образования.
Освещается сущность инновационного образования. Распределены критерии иннова-
ционного вуза. Показана роль миссии и инновационных стратегий, сформулированных 
в соответствии с миссией, при формировании инфраструктуры профессионально-
го образования в информационном обществе. Приведены основные составляющие 
инфраструктуры инновационного образования.
Ключевые слова: инновационное образование, инновационный вуз, инновационные стра-
тегии, миссия, инфраструктура. 

Асаул А. М. Формування інфраструктури інноваційної освіти.
Висвітлюється суть інноваційної освіти. Розподілені критерії інноваційного ви-
щого навчального закладу. Показана роль місії та інноваційних стратегій, сфор-
мульованих відповідно до місії, при формуванні інфраструктури професійної осві-
ти в інформаційному суспільстві. Приведені основні складові інфраструктури ін-
новаційної освіти.
Ключові слова: інноваційна освіта, інноваційний ВНЗ, інноваційні стратегії, місія, інф-
раструктура.

Asaul A. N. Forming of Infrastructure of Innovative Education.
The essence of innovative education is outlined. The criteria of innovative higher educational 
establishment are classified. The role of mission and innovative strategies formulated in 
accordance with a mission while forming of infrastructure of professional education in 
informative society is stressed. The basic components of innovative education infrastructure 
are presented.
Key words: innovative education, innovative higher educational establishment, innovative 
strategies, mission, infrastructure.

Радіонов Ю.Д. Стан розвитку та деякі напрямки модернізації регіонів України.
Здійснено аналіз проблем соціально-економічного розвитку регіонів. Досліджено при-
чини, що впливають на динаміку економічних та соціальних показників. Запропонова-
но деякі напрями подальшого удосконалення структури регіональної економіки відпо-
відно до сучасних викликів.
Ключові слова: валовий регіональний продукт, людські ресурси, бюджетні кошти, не-
ефек тивне використання, нецільове використання, міжбюджетні відносини, транс-
ферти, модернізація. 

Радионов Ю. Д. Состояние развития и некоторые направления модернизации регионов 
Украины.

Осуществлен анализ проблем социально-экономического развития регионов. Иссле-
дованы причины, влияющие на динамику экономических и социальных показателей. 
Предложены некоторые направления дальнейшего усовершенствования структуры 
региональной экономики согласно современным вызовам. 
Ключевые слова: валовой региональный продукт, человеческие ресурсы, бюджетные 
средства, неэффективное использование, нецелевое использование, межбюджетные 
отношения, трансферты, модернизация.

Radionov Yu. D. State of Development and Some Directions of Modernization of the Regions 
of Ukraine.

The analysis of problems of socio-economic development of regions is carried out. The rea-
sons, which influence on the dynamics of economic and social indicators, are examined. Some 
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directions of subsequent improvement of the structure of regional economy in accordance with 
modern challenges are offered.
Key words: Gross Regional Product, human resources, budgetary facilities, inefficient use, 
nonpurpose use, interbudgetary relations, transfers, modernization.

Кухарська Н. О. , Ворожейкін О. О. Обґрунтування розвитку імпортозамінюючих вироб-
ництв у регіоні (на прикладі сільського господарства та харчової промисловості Одесь-
кої області).

Здійснено моніторинг імпортних поставок товарів сільського господарства і харчо-
вій промисловості в Одеську область за період 2003–2010 рр. Запропоновано та об-
ґрунтовано структурно-логічні схеми за напрямками «[сировина → продукт] – суб-
продукт» для цілеспрямованого визначення потенційних імпортозамінюючих вироб-
ництв в цьому регіоні.
Ключові слова: імпорт товарів, виробництво товарів, імпортозамінюючі виробництва. 

Кухарская Н. А., Ворожейкин А. А. Обоснование развития импортозамещающих произ-
водств в регионе (на примере сельского хозяйства и пищевой промышленности Одес-
ской области).

Осуществлен мониторинг импортных поставок товаров сельского хозяйства и 
пищевой промышленности в Одесскую область за период 2003–2010 гг. Предложены 
и обоснованы структурно-логические схемы по направлениям «[сырье → продукт] – 
субпродукт» для целенаправленного определения потенциальных импортозамещающих 
производств в этом регионе.
Ключевые слова: импорт товаров, производство товаров, импортозамещающие 
производства.

Kukharska N.О., Vorozheykin О.О. Justification of the development of import substitution 
industries in the region (for example, agriculture and food industry Odesa region).

Import of agriculture and food industry products in Odesa region for the period of 2003–2010 is 
monitored. The structural and logical schemes by «[raw materials → products] – by-product» 
directions for the targeted identification of potential import substitution industries in the region 
are proposed and justified.
Key words: import of goods, production of goods, import substitution industries.

Скиба Т. В. Детермінанти розвитку сільського підприємництва.
Узагальнено теоретико-методологічні підходи до трактування змісту поняття «сіль-
ське підприємництво». Проаналізовано детермінанти розвитку сільського підприєм-
ництва та визначено доцільність розмежування стимулюючих і стримуючих факто-
рів процесу його розвитку.
Ключові слова: підприємництво, сільське підприємництво, сільські території, детер-
мінанти розвитку сільського підприємництва. 

Скиба Т. В. Детерминанты развития сельского предпринимательства. 
Обобщены теоретико-методологические подходы к трактовке содержания понятия 
«сельское предпринимательство». Проанализированы детерминанты развития сель-
ского предпринимательства и определена целесообразность разграничения стиму-
лирую щих и сдерживающих факторов процесса его развития.
Ключевые слова: предпринимательство, сельское предпринимательство, сельские тер-
ритории, детерминанты развития сельского предпринимательства.
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Skyba T. V. Determinants of Rural Business Development. 
Theoretical and methodological approaches to the interpretation of the notion «rural 
entrepreneurship» are generalized. Agriculture development determinants are analyzed and 
the expedience of delimitation of stimulative as well as restrictive factors of its development 
is identified.
Key words: businesses, rural businesses, rural areas, determinants of rural entrepreneurship.

Качинський А. Б. , Іванюта С. П. Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій 
в областях Західного регіону України. 

Здійснено оцінку природних і техногенних загроз регіональній безпеці Івано-Франківської, 
Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Визначено ймовірності втрат та 
економічний ризик природних і техногенних надзвичайних ситуацій в областях Західно-
го регіону України. На цій основі проаналізовано динаміку економічного ризику надзви-
чайних ситуацій різного характеру в областях Західного регіону України. 
Ключові слова: регіональна безпека, природно-техногенні загрози, економічний ризик, 
надзвичайні ситуації, джерела загроз, економічні збитки. 

Качинский А. Б., Иванюта С. П. Оценка экономического риска чрезвычайных ситуаций 
в областях Западного региона Украины.

Осуществлена оценка природных и техногенных угроз региональной безопасности 
Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей. Определены 
вероятности потерь и экономический риск природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций в областях Западного региона Украины. Проанализирована динамика эконо-
мического риска чрезвычайных ситуаций разного происхождения в областях Западного 
региона Украины. 
Ключевые слова: региональная безопасность, природно-техногенные угрозы, экономи-
ческий риск, чрезвычайные ситуации, источники угроз, экономические убытки.

Kachynskyi A. B., Ivanyuta S. P. Estimation of the Economic Risk of Emergency Situations in 
the Areas of the Western Region of Ukraine.

The estimation of natural and technogenic threats to regional security of Ivano-Frankivsk, 
Lviv, Transcarpathian and Chernivtsy regions is carried out. The probabilities of losses and 
economic risks of natural and technogenic emergencies in the areas of the Western region of 
Ukraine. The dynamics of the economic risk of emergency situations of different origin in the 
Western region of Ukraine is analyzed. 
Key words: regional security, natural and technogenic threats, economic risk, emergency 
situations, sources of threats, economic losses.

Гилка М. Д. Проблеми забезпеченості та ефективності використання земельних ресур-
сів в сільському господарстві Чернівецької області.

Розглянуто вплив процесу реформування аграрного сектору на ефективність сільсько-
господарського виробництва у Чернівецькій області, причини зниження обсягів вироб-
ництва. Проаналізовано землезабезпеченість, перерозподіл та ефективність викорис-
тання сільськогосподарських угідь. Розглянуто причини низької ефективності викорис-
тання сільськогосподарських угідь, зокрема погіршення родючості, деградацію земель, 
недостатнє внесення добрив. Запропоновано заходи підвищення ефективності вико-
ристання земельних ресурсів. 
Ключові слова: земельні ресурси, сільськогосподарські угіддя, реформування сільського 
господарства, родючість ґрунтів, ефективність виробництва. 
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Гилка М. Д. Проблемы обеспеченности и эффективности использования земельных ресур
сов в сельском хозяйстве Черновицкой области.

Рассмотрено влияние процесса реформирования аграрного сектора на эффективность 
сельскохозяйственного производства в Черновицкой области, причины снижения объ-
емов производства. Проанализированы обеспеченность землей, перераспределение и 
эффективность использования сельскохозяйственных угодий. Рассмотрены причины 
низкой эффективности использования сельскохозяйственных угодий, в частности ухуд-
шение плодородия, деградация земель, недостаточное внесение удобрений. Предложены 
меры повышения эффективности использования земельных ресурсов.
Ключевые слова: земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья, реформирование 
сельского хозяйства, плодородие почв, эффективность производства.

Hylka M. D. The Problems of Supply and Efficiency of Use of Land Resources for Agriculture 
in Chernivtsi Region.

The influence of agricultural reform on the efficiency of agricultural production in Chernivtsi 
region and the reasons for reduced production are considered. Supply of land, redistribution and 
efficiency of agricultural land use are analyzed. The reasons for low efficiency of agricultural 
land use, including the deterioration of fertility, land degradation and lack of fertilizers are 
outlined. Some measures for land use efficiency improving are suggested.
Key words: land resources, agricultural land, agricultural reform, soil fertility, production 
efficiency.

Нездоймінов С. Г. , Андрєєва Н. М.  Концептуальні підходи до «зеленого регіоналізму» 
як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні.

Розглядаються наукові погляди щодо проблем формування принципів «зеленого регіона-
лізму» в сфері рекреації та туризму в контексті концепції ЮНЕП «зелена економіка». 
Обґрунтовано авторські підходи щодо формування принципів «зеленого регіоналізму» 
регіональної політики розвитку сфери рекреації і туризму, типології рекреаційно-
туристичних регіонів на основі оцінки їх конкурентоспроможності та економічної ефек-
тивності розвитку. Визначено основні проблеми регіоналізації соціально-економічної 
політики туристичних регіонів. 
Ключові слова: регіоналізм, «зелена економіка», типологія регіонів, принципи «зелено-
го регіоналізму» в сфері рекреації і туризму. 

Нездойминов С. Г., Андреева Н. Н. Концептуальные подходы к «зеленому регионализму» 
как экологическому императиву развития рекреации и туризма в Украине.

Рассматриваются научные взгляды относительно проблем формирования принципов  
«зеленого регионализма» в сфере рекреации и туризма в контексте концепции ЮНЕП 
«зеленая экономика». Обоснованы авторские подходы относительно формирования 
принципов «зеленого регионализма» региональной политики развития сферы рекреации 
и туризма, типологии рекреационно-туристических регионов на основе оценки их кон-
курентоспособности и экономической эффективности развития. Определены основные 
проблемы регионализации социально-экономической политики туристических регионов.
Ключевые слова: регионализм, «зеленая экономика», типология регионов, принципы 
«зеленого регионализма» в сфере рекреации и туризма. 

Nezdoyminov S.H, Andryeyeva N.M. The Conceptual Approaches to «Green Regionalism» as 
Ecological Imperative of Recreation and Tourism Development in Ukraine.

Scientific views over the problems of «green regionalism» principles’ forming in the field 
of recreation and tourism in the context of UNEP «green economy» concept are examined. 
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Author approaches to forming of principles of «green regionalism» in the regional policy of 
recreation and tourism development, typology of recreation and tourist regions on the basis 
of estimation of their competitiveness and economic efficiency of development are presented. 
The basic problems of regionalization of social and economic policy of tourist regions’ de-
velopment are defined.
Key words: regionalism, «green economy», typology of regions,principles of «green regional-
ism» in the field of recreation and tourism.

Кузьмін О. Є. , Фещур Р. В. , Горбань В. Б. Оцінювання впливу мотиваційного потенціа-
лу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності.

Відзначено важливість подальшого дослідження структури і вагомості складових еле-
ментів мотиваційного потенціалу підприємства. Уточнено перелік коефіцієнтів, що 
характеризують кількісну оцінку кожної складової мотиваційного потенціалу підпри-
ємства. Апробовано інтегральний метод оцінювання рівня використання мотивацій-
ного потенціалу підприємства на підставі даних ряду підприємств Західного регіону 
України. Запропоновано економетричні моделі для дослідження впливу показників мо-
тиваційного потенціалу підприємства на результати його діяльності.
Ключові слова: мотиваційний потенціал підприємства; інтегральний показник; мате-
ріальні, нематеріальні стимули; економетричні моделі. 

Кузьмин О. Е., Фещур Р. В., Горбань В. Б. Оценка влияния мотивационного потенциала 
предприятия на основные показатели его финансово-хозяйственной деятельности.

Отмечена важность дальнейшего исследования структуры и значимости состав-
ляющих элементов мотивационного потенциала предприятия. Уточнен перечень 
коэффициентов, характеризующих количественную оценку каждой составляющей 
мотивационного потенциала предприятия. Апробирован интегральный метод оценки 
уровня использования мотивационного потенциала предприятия на основании данных 
ряда предприятий Западного региона Украины. Предложены эконометрические модели 
для исследования влияния показателей мотивационного потенциала предприятия на 
результаты его деятельности.
Ключевые слова: мотивационный потенциал предприятия; интегральный показатель; 
материальные, нематериальные стимулы; эконометрические модели.

Kuzmin О. Ye., Feshchur R. V., Нorban V. B. Evaluation of  Company’s Motivational Potential 
Impact on the Core Indicators of its Financial and Business Activity.

The importance of further investigation of the structure and solemnity of company’s motiva-
tional potential constituents is noted. The list of indexes which characterize the quantitative 
assessment of each component of motivational potential of enterprise is specified. The integral 
method of estimation of the assignment level of company’s motivational potential is evalu-
ated on the basis of number of enterprises of Western Ukraine. An econometric model for the 
investigation of the impact of company’s motivational potential on the core indicators of its 
financial and business activity is proposed.
Key words: motivational potential of enterprise, integral index, tangible, intangible incen-
tives, econometric models.

Алєксєєв І.В. , Паранчук С. В. , Червінська О.С.  Інноваційний розвиток підприємств ре-
гіону та його фінансове забезпечення.

Досліджено важливість розвитку інноваційної діяльності підприємств. Зазначено, що 
проведення цілеспрямованої інноваційної політики полягає у забезпеченні реалізації ін-
новаційних програм та проектів. Розглянуто пріоритетні напрями інноваційної діяль-
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ності в Україні. Проаналізовано фінансування інновацій та інвестиції на інноваційну 
діяльність в Україні. Запропоновано показники оцінки інноваційної діяльності підпри-
ємств та сутність стимулювання інноваційних проектів. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, об’єкти та суб’єкти інновацій, пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності, джерела фінансування інновацій, стимулювання ін-
новаційного процесу. 

Алексеев И.В., Паранчук С.В., Червинская О.С. Инновационное развитие предприятий 
региона и его финансовое обеспечение. 

Исследована важность развития инновационной деятельности предприятий. От-
мечено, что проведение целенаправленной инновационной политики заключается в 
обеспечении реализации инновационных программ и проектов. Рассмотрены приори-
тетные направления инновационной деятельности в Украине. Проанализированы 
финансирование инноваций и инвестиций в инновационную деятельность в Украине. 
Предложены показатели оценки инновационной деятельности предприятий и сущность 
стимулирования инновационных проектов.
Ключевые слова: инновационная деятельность, объекты и субъекты инноваций, при-
оритетные направления инновационной деятельности, источники финансирования 
инноваций, стимулирование инновационного процесса.

Alekseev I. V., Paranchuk S. V., Chervinska O. S. Innovative Development of Region’s 
Enterprises and its Financial Maintenance.

The importance of innovative activity development at enterprises is investigated. It is proved that 
conducting of targeted innovative policy consists in ensuring of the innovative programs’ and 
projects’ implementation. Priorities of innovation activity in Ukraine are outlined. Financing 
of innovations and investments in innovative activity in Ukraine are analyzed. Performance 
indicators of enterprises’ innovation activity evaluation and nature of innovative projects’ 
promotion are proposed.
Key words: innovation activity, objects and subjects of innovation, priority directions of 
innovation activity, sources of innovation financing, promotion of innovation process.

Вознюк М. А. , П’ятак В. А.  Фінансування енергозберігаючих технологій компанією НЕ-
ФКО, регіональний досвід та завдання.

Розглянуто питання необхідності енергозберігаючих технологій, можливості реаліза-
ції проектів у сфері енергозбереження, механізми їх фінансування. Представлено при-
клади реалізованих проектів з енергозбереження компанії НЕФКО. Запропоновано про-
граму заходів та завдань для реалізації досвіду компанії НЕФКО в Україні.
Ключові слова: енергозбереження, чисте виробництво, програмні заходи, енерго-
ефективність, фінансова організація. 

Вознюк Н. А., Пятак В. А. Финансирование энергосберегающих технологий компанией 
НЕФКО, региональный опыт и задачи.

Рассмотрены вопросы необходимости энергосберегающих технологий, возможнос-
ти реализации проектов в сфере энергосбережения, механизмы их финансирования. 
Представлены примеры реализованных проектов по энергосбережению компании НЕ-
ФКО. Предложена программа мероприятий и задач для реализации опыта компании 
НЕФКО в Украине.
Ключевые слова: энергосбережение, чистое производство, программные мероприятия, 
энергоэффективность, финансовая организация.
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Voznyuk M. A., Pyatak V. A. Funding for Energy-Saving Technologies by NEFCO, Regional 
Experiences and Challenges. 

The issues of the energy saving technologies importance, the possibilities of energy-saving 
projects implementation and mechanisms of their funding are outlined. The examples of com-
pleted projects on energy-saving financed by NEFCO are presened. A program of activities 
and tasks for the implementation of NEFCO experience in Ukraine is proposed.
Key words: energy saving, friendly production, program activities, energy efficiency, financial 
institution.

Янченко З. Б. Соціальні аспекти інноваційної діяльності аграрних підприємств Жито-
мирської області.

Розглянуто особливості забезпечення трудовими ресурсами сільського господарства 
Житомирської області, зокрема вивчено недоліки механізму підготовки нових праців-
ників, проблеми, з якими вони стикаються при входженні в галузь, а також вплив інно-
ваційних аграрних підприємств на послаблення соціальної напруги на селі.
Ключові слова: соціальна сфера, село, аграрні підприємства, зайнятість, заробітна 
плата, попит на робочу силу. 

Янченко З. Б. Социальные аспекты инновационной деятельности аграрных предприятий 
Житомирской области.

Рассмотрены особенности обеспечения трудовыми ресурсами сельского хозяйства 
Житомирской области, в частности изучены недостатки механизма подготовки 
новых рабочих, проблемы, с которыми они сталкиваются при вхождении в отрасль, 
а также влияние инновационных аграрных предприятий на уменьшение социального 
напряжения в сельской местности.
Ключевые слова: социальная сфера, село, аграрные предприятия, занятость, заработ-
ная плата, спрос на рабочую силу.

Yanchenko Z. B. Social Aspects of Innovative Activity of Agrarian Firms in Zhytomyr Oblast.
The features provide manpower Agriculture Zhytomyr region, in particular studied the 
defects of mechanism of training new workers, the problems they face when entering the 
industry, as well as the impact of innovative agricultural enterprises to reduce social ten-
sion in rural areas.
Key words: social sphere village, agricultural enterprises, employment, wages, labor demand

Ковтун М. В.  Оренда житла з правом викупу як альтернативний фінансовий механізм 
інвестування ринку житла.

Розглянуто альтернативний варіант розв’язання «житлової проблеми», який враховує 
переваги житлового кредитування та оренди. Обґрунтовано доступність та перспек-
тивність впровадження оренди житла з правом викупу в сучасних умовах. 
Ключові слова: оренда, іпотека, оренда житла з правом викупу, девелопер. 

Ковтун М. В. Аренда жилья с правом выкупа как альтернативный финансовый механизм 
инвестирования рынка жилья.

Рассматривается альтернативный вариант решения «жилищной проблемы», который 
учитывает преимущества жилищного кредитования и аренды. Обоснованы доступ-
ность и перспективность внедрения аренды жилья с правом выкупа в современных 
условиях.
Ключевые слова: аренда, ипотека, аренда жилья с правом выкупа, девелопер.
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Kovtun M. V. Rental Housing with the Right of Redemption as an Alternative Financial Mecha-
nism of the Housing Market Investment 

Alternative solutions “housing problem”, which takes into account the benefits of housing 
loans and leases, are considered. Justified the introduction of accessibility and availability of 
rental housing implementation with the right of redemption in the modern world.
Key words: rent, mortgage, rental housing with the right of redemption, developer.

Дурицька Г. В. Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних про-
ектів.

Визначено сутність ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів; запро-
понована систематизація джерел (факторів) ризику; охарактеризовано міжнародні 
стандарти управління ризиками ISO 31000:2009. Особлива увага зосереджена на мо-
делі ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів у розрізі основних його 
етапів: ідентифікації ризиків, аналізу й оцінки ризиків та розробки стратегії і так-
тики управління ризиками.
Ключові слова: ризик-менеджмент, ризики міжнародних інвестиційних проектів, дже-
рела (фактори) ризику, міжнародні стандарти управління ризиками, оцінка ризику, мо-
дель управління ризиками міжнародних інвестиційних проектів. 

Дурицкая Г. В. Современные подходы к риск-менеджменту международных инвестици- В. Современные подходы к риск-менеджменту международных инвестици-В. Современные подходы к риск-менеджменту международных инвестици-
онных проектов. 

Определена сущность риск-менеджмента международных инвестиционных про-
ектов, предложена систематизация факторов риска; дана характеристика 
международным стандартам управления рисками ISO 31000:2009. Особое внима-
ние сосредоточено на модели риск-менеджмента в контексте его основных этапах: 
идентификации рисков, анализа и оценки рисков, разработки стратегии и такти-
ки управления рисками.
Ключевые слова: риск-менеджмент, риски международных инвестиционных проек-
тов, источники (факторы) риска, международные стандарты управления рисками, 
оценка риска, модель управления рисками международных инвестиционных проектов.

Durytska H. V. Current Approaches to Risk Management of International Investment Projects.
The essence of risk management of international investment projects is determined; risk sources 
(factors) systematization is offered; risk management international standards ISO 31000:2009 
are characterized. Special attention is paid to model of risk management of international 
investment projects that consists of three stages: risk identification, risk analysis and estima-
tion, the elaboration of risk-management strategy and tactics. 
Key words: risk management, international investment projects risks, risk sources (factors), 
risk estimation, risk management international standards, risk assessment, international 
investment projects risk management model.

Кулай А. В. Транскордонне співробітництво регіону та його вплив на регіональний фі-
нансовий ресурс територіальних громад Волині.

Розглянуто науково-теоретичні аспекти транскордонного співробітництва в Україні, 
проаналізовано програми міжнародного партнерства Волинської області та їх вплив 
на формування фінансових ресурсів територіальних громад сіл, селищ і міст області.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, територіальні громади, соціально-
економічний розвиток, бюджет, міжбюджетні відносини. 
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Кулай А. В. Трансграничное сотрудничество и его влияние на региональный финансовый 
ресурс территориальных образований Волыни.

Рассмотрены научно-теоретические аспекты трансграничного сотрудничества в Ук-
раине, проанализированы программы международного партнерства Волынской области 
и их влияние на формирование финансовых ресурсов территориальных образований сел, 
поселков и городов области. 
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, территориальные общины, соци-
ально-экономическое развитие, бюджет, межбюджетные отношения. 

Kulai A. V. Transborder Cooperation and its Impact on Regional Financial Resources of the 
Territorial Entities of Volyn.

Scientific and theoretical aspects of transborder cooperation in Ukraine are outlined; the pro-
grams of international partnership of Volyn region and their influence on forming of financial 
resources of villages, settlements and towns are analyzed. 
Key words: transborder cooperation, territorial communities, socio-economic development, 
budget, intergovernmental fiscal relations. 

Бобиль В.В.  Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків.
Розглядаються моделі фінансового контролю й етапи його проведення. Досліджують-
ся переваги банківського контролю на основі оцінки ризиків. Аналізуються переваги й 
недоліки створення мегарегулятора на базі Національного банку України.
Ключові слова: банківський контроль, мегарегулятор, ризик-менеджмент, фінансо-
ва сфера. 

Бобыль В. В. Банковский надзор на основании оценки рисков.
Рассматриваются модели финансового контроля и этапы его проведения. Исследуются 
преимущества банковского контроля на основе оценки рисков. Анализируются преиму-
щества и недостатки создания мегарегулятора на базе Национального банка Украины.
Ключевые слова: банковский контроль, мегарегулятор, риск-менеджмент, финансовая 
сфера.

Bobyl V. V. Bank Supervision Based on Risk Assessment.
The models of financial control and stages of its realization are considered. The advantages of 
the bank control on the basis of risk evaluation are examined. The advantages and disadvan-
tages of creation of a megaregulator on the basis of the National Bank of Ukraine are analyzed.
Key words: bank control, megaregulator, risk-management, financial sphere.

Галиця І. О. , Мельник І. Л.  Нові аспекти управління в туристичній індустрії.
Розглядається форма організації бізнесу – підприємницькі мережі. Описані основні ха-
рактерні ознаки цих мереж, а також їх переваги та недоліки. Розглянуті результа-
ти інтелектуально-конкурентної гри щодо перспектив широкого застосування під-
приємницьких мереж у туристичній індустрії. Показано, що створення таких мереж 
надасть значні конкурентні переваги туристичним фірмам, що увійдуть до їх складу.
Ключові слова: підприємницькі мережі, корпоративно-конкурентне середовище, ту-
ристична індустрія, інтелектуально-конкурентна гра. 

Галица И. А., Мельник И. Л. Новые аспекты управления в туристической индустрии.
Рассматривается форма организации бизнеса – предпринимательские сети. Описаны 
основные характерные признаки этих сетей, а также их преимущества и недостатки. 
Рассмотрены результаты интелектуально-конкурентной игры относительно перспек-
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тив широкого использования предпринимательских сетей в туристической индустрии. 
Показано, что создание таких сетей предоставит значительные конкурентные пре-
имущества туристическим фирмам, входящим в их состав.
Ключевые слова: предпринимательские сети, корпоративно-конкурентная среда, ту-
ристическая индустрия, интелектуально-конкурентная игра.

Halytsya I. O., Melnyk I. L. New Aspects of Management in the Tourism Industry.
Business nets as a form of business organization is considered. The essential characteristics 
of these nets, as well as their advantages and disadvantages are described. The results of in-
tellectual competitive game about the prospects for wider use of business nets in the tourism 
industry are outlined. It is shown that the creation of such nets provides significant competitive 
advantages to travel companies within their structure.
Key words: business nets, corporate competition environment, tourism industry, intellectual 
competitive game.

Бігус М. М. Науковий дискурс дефініції конкурентоспроможності туристичного бізне-
су в регіоні.

Визначено основні підходи до сутнісного розуміння конкурентоспроможності на регіо-
нальному рівні. Сформульовано авторську дефініцію конкурентоспроможності турис-
тичного бізнесу в регіоні. Виділено основні переваги якісної оцінки конкурентоспромож-
ності туристичного бізнесу в регіоні для місцевих органів державної влади, суб’єктів 
туристичного бізнесу та туристів як споживачів туристичних послуг.
Ключові слова: конкурентоспроможність, туристичний бізнес, регіон, оцінка кон-
курентоспроможності. 

Бигус М. М. Научный дискурс дефиниции конкурентоспособности туристического биз-
неса в регионе.

Определены основные подходы к сущностному пониманию конкурентоспособности на 
региональном уровне. Сформулирована авторская дефиниция конкурентоспособности 
туристического бизнеса в регионе. Выделены основные преимущества качественной 
оценки конкурентоспособности туристического бизнеса в регионе для местных органов 
государственной власти, субъектов туристического бизнеса и туристов как потре-
бителей туристических услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность, туристический бизнес, регион, оценка кон-
курентоспособности.

Bigus M. M. Scientific Discourse Definition of Competitiveness of Tourist Business in the Region.
Basic approaches to the essence of competitiveness at regional level are defined. Author’s 
definition of competitiveness of tourist business in the region is formulated. Basic advantages 
of qualitative evaluation of tourist business competitiveness for local authorities, tourist busi-
ness entities and tourists as users of tourist services are outlined.
Key words: competitiveness, tourist business, region, evaluation of competitiveness.

Стадницький Ю. І. , Стадницька Ю. Ю.  Класифікація економічних благ за чинниками 
місця виробництва.

Пропонується класифікація благ за чинниками місця їхнього виробництва. Обґрунтову-
ється існування чотирьох груп та низки підгруп економічних благ, де домінує одна «сі-
амська» пара чинників розміщення. Розроблено засади класифікації економічних благ, 
де домінує кілька «сіамських» пар чинників розміщення. Виконана класифікація еконо-
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мічних благ за чинниками місця їхнього виробництва дозволить підвищити якість і при-
скорити прийняття рішень щодо вибору оптимальних місць виробництва.
Ключові слова: класифікація благ, чинники розміщення виробництва, місце виробництва.

Стадницкий Ю. И., Стадницкая Ю. Ю. Классификация экономических благ по факто-
рам места производства.

Предлагается классификация благ по факторам места их производства. Обос-
новывается существование четырех групп и ряда подгрупп экономических благ, где до-
минирует одна «сиамская» пара факторов размещения. Разработаны принципы клас-
сификации экономических благ, где доминирует несколько «сиамских» пар факторов 
размещения. Выполненная классификация экономических благ по факторам места их 
производства позволит повысить качество и ускорить принятие решений относитель-
но выбора оптимальных мест производства.
Ключевые слова: классификация благ, факторы размещения производства, место 
производства.

Stadnytskyi Yu. I., Stadnytska Yu. Yu. Classification of economic goods by the factors of place 
of production.

Classification of economic goods by the place of their production is offered. Existence of 
four groups and the range of sub-groups of economic goods is proved, where one «Siamese» 
pair of placement factors prevails. Principles of classification of economic goods, where a 
few «Siamese» pairs of placing factors prevail are worked out. The carried out classifi ca-«Siamese» pairs of placing factors prevail are worked out. The carried out classifi ca-Siamese» pairs of placing factors prevail are worked out. The carried out classifi ca-» pairs of placing factors prevail are worked out. The carried out classifi ca- pairs of placing factors prevail are worked out. The carried out classifica-
tion of economic goods by the factors of place of their production allows improvement of 
quality and acceleration of decision making in relation to the choice of optimal places of 
production.
Key words: classification of goods, factors of production placing, place of production.

Холонюк О. Л.  Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної ди-
ференціації цін та її основні чинники.

Проаналізовано основні підходи до визначення поняття регіональної цінової дифе-
ренціації та запропоновано власне трактування терміна і його класифікацію. Дослі-
джено основні чинники, що зумовлюють виникнення регіональної диференціації цін в 
Україні. Розраховано числові значення регіональної диференціації окремих економіч-
них показників. Виділено основні напрями регулювання цінової диференціації між ре-
гіонами держави.
Ключові слова: ціна, диференціація цін, регіональна диференціація цін, чинники регіо-
нальної диференціації цін. 

Холонюк Е. Л. Теоретико-методологические подходы к определению cути региональной 
дифференциации цен и её основные факторы. 

Проанализированы основные подходы к определению понятия региональной ценовой 
дифференциации и предложена собственная трактовка термина и его классификация. 
Исследованы основные факторы, обуславливающие появление региональной дифферен-
циации цен в Украине. Рассчитаны числовые значения региональной дифференциации 
некоторых экономических показателей. Выделены основные направления регулирования 
ценовой дифференциации между регионами страны.
Ключевые слова: цена, дифференциация цен, региональная дифференциация цен, фак-
торы региональной дифференциации цен.
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Kholonyuk O. L. Theoretical-Methodological Approaches to Determining the Nature of Regional 
Price Differentiation and its Main Factors. 

The main approaches to determination of regional price differentiation are analyzed, an own 
explanation of this term and its classification is offered. The main factors that cause emergence 
of regional price differentiation in Ukraine are investigated. The levels of regional differen-
tiation of some economic indicators are calculated. The main spheres of regulating of price 
differentiation between regions of the state are outlined.
Key words: price, price differentiation, regional price differentiation, factors of regional price 
differentiation.

Колосінська М. І.  Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України.
Обґрунтовано доцільність дослідження конкурентних переваг туристичного ринку на 
основі звітів Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), щодо визначення індексу конку-
рентоспроможності країни у сфері подорожей і туризму (ІКПТ). Розглянуто та про-
аналізовано ІКПТ, а також його складові. Змодельовано туристичний профіль Украї-
ни за 2007-2011 рр. на основі середньоарифметичних бальних показників субіндексів та 
індексів конкурентоспроможності України за досліджуваний період. Подано та окрес-
лено основні конкурентні переваги та недоліки туристичної конкурентоспроможнос-
ті України в 2011 р. 
Ключові слова: індекс конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму, турис-
тичний профіль, конкурентні переваги, туристичний ринок, туризм. 

Колосинская М. И. Исследование конкурентоспособности туристического рынка Укра-
ины.

Обоснована целесообразность исследования конкурентных преимуществ туристическо-
го рынка на основе отчетов Всемирного экономического форума (ВЭФ), относительно 
определения индекса конкурентоспособности страны в сфере путешествий и туризма 
(ИКПТ). Рассмотрено и проанализировано ИКПТ, а также его составляющие. Смоде-
лирован туристический профиль Украины за 2007-2011 гг. на основе средних бальных 
показателей субиндексов и индексов конкурентоспособности Украины за исследуемый 
период. Поданы и очерчены основные конкурентные преимущества и недостатки ту-
ристической конкурентоспособности Украины в 2011 г. 
Ключевые слова: индекс конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, 
туристический профиль, конкурентные преимущества, туристический рынок, туризм.

Kolosinska M. I. Research of Tourist Market Competitiveness in Ukraine. 
The expedience of research of tourist market competitive advantages on the basis of the World 
Economic Forum reports (WEF) in relation to determination of travel and tourism competitive-
ness index (TTCI) is explained. TTCI and also its constituents are considered and analyzed. 
The tourist profile of Ukraine in 2007-2011 years is modeled on the basis of average grade 
sub-indices and competitiveness indices of Ukraine for the examined period. Basic competi-
tive advantages and disadvantages of tourist competitiveness of Ukraine in 2011 are outlined. 
Key words: index of competitiveness in travel and tourism, tourist profile, competitive advan-
tages, tourism market, tourism.

Ярема І. І.  Напрямки стимулювання сталого використання лісоресурсного потенціалу 
гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами.

Визначено пріоритетні завдання розвитку лісового господарства та лісової промисло-
вості регіону в контексті сталого лісокористування. Проаналізовано економічні век-
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тори регіональної стратегії збалансованого лісокористування і лісового менеджмен-
ту та запропоновано заходи щодо його досягнення 
Ключові слова: сталий розвиток, лісові ресурси, лісова політика, гірські території. 

Ярема И. И. Направления стимулирования устойчивого использования лесоресурсного 
потенциала горных территорий государственными лесохозяйственными предприятиями.

Определены приоритетные задачи развития лесного хозяйства и лесной промышлен-
ности региона в контексте устойчивого лесопользования. Проанализированы экономи-
ческие векторы региональной стратегии сбалансированного лесопользования и лесного 
менеджмента, предложены меры по его достижению.
Ключевые слова: устойчивое развитие, лесные ресурсы, лесная политика, горные тер-
ритории.

Yarema I. I. Directions of Stimulation of Mountain Areas Forestry Potential Sustainable Use 
by the State Forestry Enterprises.

Priority tasks of forestry development in the region in the context of sustainable forest manage-
ment are defined. Economic vectors of regional strategy of sustainable forest use and forest 
management are analyzed and the measures for its achievement are proposed.
Key words: sustainable development, forest resources, forest policy, mountain areas.
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