
ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2015, №1 1

   2015   Р е г і о н а л ь н а 
  № 1 (75)    Е К О Н О М І К А        

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Заснований у листопаді 1996 року 
Виходить щоквартально

Е К О Н О М І К А

ISSN 1562-0905

Зміст

Регіональна політика і територіальний розвиток

Власюк О.С. Шляхом децентралізації: виклики, ризики  
та пріоритети реформування регіонального розвитку в Україні .........5

Гусєва М.О. Структурні трансформації в економіці регіону:  
оцінка стану та пріоритети структурної корекції ........................... 19

Синютка О.М. Основні детермінанти метрополійного статусу  
великих міст України: функціональний аспект ............................. 27

Гурняк І.Л., Дацко О.І., Яремчук О.І. Додана вартість як базис 
економічного розвитку територіальних громад .............................. 37

Барна М.Ю. Аналіз чинників зовнішнього впливу на внутрішню 
торгівлю України та Львівської області ........................................ 48

Заблоцький М.Б. Децентралізація і регулювання рівноваги  
і стабілізації економіки регіону (на прикладі Львівської області) .... 56

Розвиток сільських територій

Борщевський В.В., Чемерис В.А. Модернізація соціальної  
інфраструктури села в контексті нарощування економічного 
потенціалу сільських територій та еволюції аграрного ринку  
регіону ...................................................................................... 64

Залуцький І.Р., Кулаковська О.І. Обґрунтування методики оцінки 
виробничого потенціалу збалансованого розвитку сільських  
територій регіону ....................................................................... 71

Соціальна політика

Семів Л.К. Вплив новітніх явищ освітньої міграції на політику 
модернізації соціально-культурної сфери регіону .......................... 79

Фінанси і банківська справа

Беновська Л.Я. Проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів  
у контексті бюджетно-податкової децентралізації .......................... 87

Музика І.С. Кредитування економіки регіонів: проблеми, тенденції, 
напрями активізації ................................................................... 96

Линник О.О. Формування зовнішнього державного боргу України  
у 2010-2014 рр.: причини та наслідки ........................................ 104



2 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2015, №1

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Кульчицький М.І., Демчишак Н.Б. Бюджетне регулювання  
інноваційної діяльності в умовах модернізації національної 
економіки ............................................................................... 115

Кіндзюр О.С. Методологічний підхід до комплексної оцінки  
житлово-комунального господарства .......................................... 122

Транскордонне співробітництво

Бабій Г.Я. Розвиток прикордонних територій у контексті  
активізації інвестиційно-інноваційних процесів  
в українсько-польському транскордонному регіоні ...................... 130

Маркович В.В. Методичні підходи до дослідження соціально-
економічної ефективності транскордонного співробітництва ......... 136

Цісінська О.Б. Механізми взаємодії управлінських структур  
у транскордонному просторі ...................................................... 145

Зарубіжний досвід

Ґжебик М. Інвестиції в людські ресурси в адміністраціях  
місцевого самоврядування ........................................................ 152

Вежбенец В., Томас І. Соціальне забезпечення в Польщі  
після 1989 р., на прикладі статистичних даних Жешува ............. 157

Жук П.В., Почтарук І.С. Реструктуризація вугільної промисловості 
Західного регіону України у контексті світового досвіду .............. 167

Лесів М.М. Оцінка впливу заходів програми розвитку сільських 
територій ЄС 2007-2013 рр. на ефективність ведення сільського 
господарства Польщі ................................................................ 176

Наукові повідомлення

Ліпич М.А. Аномалії ціноутворення на фондовому ринку України .... 184

Інформація

Демченко В.В. Засідання Координаційної ради  
науково-навчального комплексу «Економосвіта»  
імені академіка Мар’яна Долішнього ......................................... 193

Рецензії

Симоненко В.К. Державний фінансовий контроль в Україні:  
нова концепція розвитку .......................................................... 195

Біттер О.А. Актуальне дослідження стратегії розвитку  
інфраструктури аграрного ринку регіону .................................... 198

Про журнал «Регіональна економіка» ............................................ 201
Правила для авторів .................................................................... 202



ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2015, №1 3

   2015    R e g i o n a l 
  № 1 (75)    E C O N O M Y        

SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL

Founded in November  1996 
Publishing quarterly

E C O N O M Y

ISSN 1562-0905

Contents

Regional Policy and Territorial Development

Vlasyuk O.S. Challenges, risks and priorities of the reform  
of regional development in Ukraine in the conditions  
of decentralization of power ...........................................................5

Huseva M.O. Structural transformations in the economy  
of the region: the evaluation of the state and priorities  
of the structural correction .......................................................... 19

Synyutka O.M. Basic determinants metropolises’ status  
of the major cities of Ukraine: a functional aspect ........................... 27

Hurnyak I.L., Datsko O.I., Yaremchuk O.I. The value added as the basis  
of economic development of local communities ................................ 37

Barna M.Y. Analysis of factors of external influence  
on domestic trade of Ukraine and Lviv region ................................. 48

Zablotskyy M.B. Decentralization and regulation of balance and 
stabilization of economy of the region (an example of Lviv region) ..... 56

Rural Development

Borshchevskyy V.V., Chemerys V.A. Modernization of social  
infrastructure in rural areas in the context of increasing  
its economic potential and the evolution of the agricultural  
market in the region ................................................................... 64

Zalutskyy I.R., Kulakowska O.I. Justification of the methods  
of assessing the production potential of sustainable rural  
development in the region ............................................................ 71

Social Policy

Semiv L.K. The impact of new phenomena of educational migration  
on the policy of socio-cultural sphere modernizing in the region ........ 79

Finance and Banking

Benovska L.Y. The problems of financing of the expenditures  
of the local budgets in the context of fiscal decentralization ............. 87

Muzyka I.S. Loans of regional economy: issues, trends, directions  
of activation .............................................................................. 96

Lynnyk O.O. The formation of the external public debt of Ukraine  
for 2010-2014: causes and consequences ....................................... 104



4 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2015, №1

Investment and Innovative Activities

Kulchytskyy M.I., Demchyshak N.B. Budgetary adjustment  
of innovative activity in the conditions of national economy 
modernization .......................................................................... 115

Kindzyur O.S. Methodological approach to complex evaluation  
of housing and utilities .............................................................. 122

Cross-Border Cooperation

Babiy G.Y. Development of the border areas in the context  
of activation of investment-innovation practices  
in Ukrainian-Polish transborder region ........................................ 130

Markovych V.V. Methodological approaches to the study of social and 
economic efficiency of cross-border cooperation ............................. 136

Tsisinska O.B. Mechanisms of management structures cooperation  
in cross-border space ................................................................. 145

Foreign Experience

Grzebyk M. Investments in human resources in self-government 
administrations ........................................................................ 152

Wierzbieniec W., Thomas I. Social welfare of Poland after ‘89, 
in the examples of statistical data form Rzeszow (the capital 
of the Subcarpathian Region) ...................................................... 157

Zhuk P.V., Pochtaruk I.S. Restructuring of coal industry  
of the Western region of Ukraine in terms of world experience ....... 167

Lesiv M.M. Evaluation of the influence of rural development program  
in 2007-2013 on agriculture effectiveness in Poland ...................... 176

Scientific Reports

Lipych M.A. The Ukrainian stock market anomalies ........................... 184

Information

Demchenko V.V. Meeting of the Coordinating Council of Scientific  
and Educational Complex “Ekonomosvita” named after  
Maryan Dolishniy ..................................................................... 193

Reviews

Symonenko V.K. State financial control in Ukraine: a new concept  
of development ......................................................................... 195

Bitter O.A. Actual research of the development strategy  
of agricultural market infrastructure in the region ........................ 198

About the journal «Regional Economy» ........................................... 201
Guidelines for authors ................................................................... 202


	re201501

