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Павлов В.І., Борейко В.І.Інституціональні перетворення та їх вплив на регулюючі функції
держави.
Досліджено вплив формальних і неформальних інститутів на розвиток економіки країни.
Визначено, що невідповідність інституціонального середовища ринковим умовам господарювання
спричинила невдачі трансформаційних реформ та несприйняття їх значною частиною населення
в Україні. Запорукою успішності здійснення ринкових перетворень має стати вдосконалення
регулюючих функцій держави та формування у громадян нового світоглядного бачення суспільних
відносин.
Ключові слова: інститут, інституціональне середовище, економіка країни, ринкові умови,
трансформаційні реформи, державне регулювання.
Павлов В.И., Борейко В.И. Институциональные преобразования и их влияние на регулирующие
функции государства.
Исследовано влияние формальных и неформальных институтов на развитие экономики страны.
Определено, что несоответствие институциональной среды рыночным условиям хозяйствования
повлекло неудачи трансформационных реформ и невосприятие их значительной частью населения
в Украине. Залогом успешности осуществления рыночных преобразований должно стать
усовершенствование регулирующих функций государства и формирование у граждан нового
мировоззренческого видения общественных отношений.
Ключевые слова: институт, институциональная среда, экономика страны, рыночные условия,
трансформационные реформы, государственная регуляция.
Pavlov V.I., Boreyko V.I. Institutional Transformations and their Influence on the State Regulative
Functions.
The influence of institutes formal and informal on development of economy of the country has been
studied. It has been determined, that disparity of institutional environment to the market conditions of
management entailed the failures of transformation reforms and in perception by their considerable part
of population in Ukraine. It has been stated, that perfection of regulative functions of the state and the
formation in the citizens of a new world view vision of public relations brings forward the mortgage of
progress of realization of market transformations.
Key words: institute, institutional environment, economy of country, market conditions, transformation
reforms, state adjusting.
Семів Л.К.,  Семів Р.А. Вплив вищої освіти на формування людського капіталу в умовах переходу до
економіки знань.
Проаналізовано підходи до оцінювання готовності країн світу до переходу на модель економіки
знань за індексом економіки знань. Оцінено вплив вищої освіти на формування людського капіталу
країни та регіонів. Розкрито пріоритетні напрями діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ),
які забезпечують необхідні умови щодо формування та попередження втрат людського капіталу
на державному та регіональному рівнях: інноваційний характер розвитку вищої освіти; рівність
доступу до навчання як запорука підвищення якості людського капіталу країни та регіонів;
неперервна освіта - важливий процес нагромадження людського капіталу різних вікових груп;
якість освіти як основа забезпечення найвигідніших інвестицій в людський капіталу З’ясовано
особливості підвищення якості персоналу ВНЗ та обґрунтовано її зв’язок із результативністю
дослідницької діяльності, а також із реалізацією Державної цільової програми інтеграції освіти
і науки в університетах на 2008–2012 рр. «Наука в університетах».
Ключові слова: соціально-економічні детермінанти, модернізація вищої освіти, людський
капітал.
Семив Л.К., Семив Р.А. Влияние высшего образования на формирование человеческого капитала в
условиях перехода к экономике знаний.
Проанализированы подходы к оценке готовности стран мира к переходу на модель экономики
знаний за индексом экономики знаний. Оценено влияние высшего образования на формирование
человеческого капитала страны и регионов. Раскрыты приоритетные направления деятельности
высших учебных заведений (ВУЗ), которые обеспечивают необходимые условия для формирования
и предупреждения потерь человеческого капитала на государственном и региональному уровнях:
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инновационный характер развития высшего образования; равенство доступа к обучению
как залог повышения качества человеческого капитала страны и регионов; непрерывное
образование – важный процесс накопления человеческого капитала разных возрастных групп;
качество образования как основа обеспечения наивыгоднейших инвестиций в человеческий
капитал. Определены особенности повышения качества персонала ВУЗов и обоснована его связь с
результативностью исследовательской деятельности, а также с реализацией Государственной
целевой программы интеграции образования и науки в университетах на 2008-2012 годы в «Наука
в университетах».
Ключевые слова: социально-экономические детерминанты, модернизация высшего образования,
человеческий капитал.
Semiv L.K., Semiv R.A. Higher Education Influence on the Human Capital Formation During Transition
to Economy of Knowledge.
The approaches to the assessment of the world countries readiness to transition to economy of knowledge
are analyzed. Influence of higher education on formation of the human capital of the state and regions
is described. The key activities of high schools which create necessary conditions for formation and
the prevention of losses of the human capital on state and regional levels are studied. The innovational
character of higher education development is stressed. The equal access to the education is considered
as improvement of human capital of the state and the regions. The continuous education is way to
create the human capital in different age groups. The quality of the education is determined as basis of
profitable investments in human capital. The features of staff quality improvement and its connection
with the results of research activity are studied. The realization of the State program of integration of
science and education at universities for 2008-2012 «Science at universities» is analysed.
Key words: socio-economic determinants, modernization of higher education, human capital.
Гузар У.Є. Економіка знань та її перспективи для України.
Викладено поняття економіки знань, її складові – інтелект, інформація та знання. Виділено
основні проблеми в контексті розвитку економіки, яка базується на знаннях. Розкрито поняття
національної, інноваційної системи та інноваційної культури. Охарактеризовано реальний стан
сфер освіти і науки в Україні. На основі проведеного дослідження проаналізовані перспективи
розвитку економіки знань в Україні та запропоновані стратегічні завдання для усунення проблем
у сфері освітньої та наукової діяльності.
Ключові слова: економіка знань, інтелект, інформація, знання, освіта, наука, національна
інноваційна система.
Гузар У.E. Экономика знаний и ее перспективы для Украины.
Изложено понятие экономики знаний, ее составляющие – интеллект, информация и знание.
Выделены основные проблемы в контексте развития экономики, которая базируется на
знаниях. Раскрыты понятия национальной инновационной системы и инновационной культуры.
Охарактеризовано реальное состояние сфер образования и науки в Украине. На основе
проведенного исследования, проанализированы перспективы развития экономики знаний в Украине
и предложены стратегические задания по устранению проблем в сфере образовательной и
научной деятельности.
Ключевые слова: экономика знаний, интеллект, информация, знание, образование, наука,
национальная инновационная система.
Guzar U.Ye. Economy of Knowledges and its Prospects for Ukraine.
The concept of economy of knowledges is expounded, its constituents; an intellect, information and
knowledge has been elucidated. Basic problems have been singled in the context of development of
economy, which is based on knowledges. The concepts of the national innovative system and innovative
culture have been covered. The real condition of spheres of education and science in Ukraine has been
characterised. On the basis of the conducted research, prospects of development of economy of knowledges
in Ukraine have been analysed and strategic tasks on the removal of problems in the field of educational
and scientific activity have been offered.
Key words: knowledge economy, intellect, information, knowledge, education, science, national innovative
system.
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Кузьмин В.М. Формування моделі управління адміністративно-територіальними одиницями на
основі аксіологічного підходу.
Розглянуто формування моделі управління адміністративно-територіальними одиницями
(АТО) на основі теорії подвійного управління: оперативного управління та управління
програмами і проектами, а також основні структурні елементи моделі: цінності, потенціал,
стратегія, цілі, завдання. Модель управління АТО базується також на використанні
аксіологічного підходу і адаптована до сучасних концепцій управління, зокрема «живого»
менеджменту. Створення (збереження) цінностей для забезпечення потенційної здатності
територіальної громади до ефективного її функціонування в умовах невизначеного зовнішнього
середовища є однією з загальних цілей управління соціальним і економічним розвитком АТО.
Цінності окремих територіальних громад є неідентичними, що обумовлює унікальність
стратегій АТО.
Ключові слова: адміністративно-територіальна одиниця, управління, розвиток, цінності,
потенціал, ціль, проект.
Кузьмин В.Н. Формирование модели управления административно-территориальными единицами
на основе аксиологического подхода.
Рассмотрено формирование модели управления административно-территориальными
единицами (АТЕ) на основе теории двойного управления: оперативного управления и
управления программами и проектами, а также основные структурные элементы модели:
ценности, потенциал, стратегия, цели, задания. Модель управления АТЕ базируется также
на использовании аксиологического подхода и адаптирована к современным концепциям
управления, в частности «живого менеджмента». Создание (сохранение) ценностей для
обеспечения потенциальной способности территориальной общины к эффективному ее
функционированию в условиях неопределенной внешней среды является одной из общих
целей управления социальным и экономическим развитием АТЕ. Ценности отдельных
территориальных общин являются неидентичными, что обусловливает уникальность
стратегий АТЕ.
Ключевые слова: административно-территориальная единица, управление, развитие, ценности,
потенциал, цель, проект.
Kuzmyn V.M. Forming of Management Model by Administrative-Territorial Units on the Basis of Axiological
Approach.
Forming of the model of management by administrative-territorial units has been considered on the
basis of theory of double managing: managing operations and programmes and projects management,
and also basic structural elements of the model: values, potential, strategy, objectives, tasks. A model of
management by administrative units is based also on the use of axiological approach and is adapted to
modern conceptions of management, in particular «living management». Creation (saving) of values for
the providing of potential capability of territorial community to its effective functioning in the conditions
of indefinite external environment is one of general objectives of management by social and economic
development of administrative units. The values of separate territorial communities are unidentical, that
stipulates the uniqueness of strategies of administrative units.
Key words: administrative-territorial unit, management, development, values, potential, objective,
project.
Ворошан А.Д. Адаптивно-прагматична парадигма інституційного середовища регіону.
Розглянуто процес генетико-еволюційної трансформації інституційної матриці регіонів України.
Виявлено причини консервації неефективних регіональних інститутів. На основі кліометричного
аналізу розвинуто положення інституціональної теорії щодо залежності векторів інституційної
трансформації від попереднього шляху інституційного розвитку. Окреслено подальшу траєкто
рію розвитку інституційного середовища вітчизняних регіонів та перспективу збільшення
масштабів інституційного «розриву» між регіонами України та ЄС. Обґрунтовано необхідність
використання адаптивно-прагматичної моделі регіональної інституційної політики в процесі
інституціоналізації норм та правил поведінки економічних суб’єктів в умовах євроінтеграції.
Ключові слова: інституціоналізація, інституційна матриця, регіональні інститути.
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Ворошан А.Д. Адаптивно-прагматическая парадигма институциональной среды региона.
Рассмотрен процесс генетико-эволюционной трансформации институциональной
матрицы регионов Украины. Выявлены причины консервации неэффективных региональных
институтов. На основе клиометрического анализа развито положение институциональной
теории о зависимости векторов институциональной трансформации от предыдущего
пути развития. Спрогнозировано траекторию развития институциональной среды
отечественных регионов и перспективу увеличения масштабов институциональных
«разрывов» между регионами Украины и ЕС. Обосновано необходимость использования
адаптивно-прагматической модели региональной институциональной политики в процессе
институционализации норм и правил поведения экономических субъектов в условиях
евроинтеграции.
Ключевые слова: институционализация, институциональная матрица, региональные
институты.
Voroshan A.D. Adaptive-Pragmatic Paradigm of Institutional Environment of the Region.
The process of genetics-evolution transformation of institutional matrix of the regions of Ukraine has
been considered. Found out reasons of canning of not effective of regional institutes. On the basis of
kilometric analysis position of institutional theory has been developed in relation to dependence of vectors
of institutional transformation on the previous way of institutional development. Outlined subsequent
way of development of institutional environment of domestic regions and prospect of increase of scales
institutional «to the break» between the regions of Ukraine and EU. Grounded a necessity of the use
of adaptive-pragmatic model of regional institutional policy is in the process of institutionalization of
norms and rules of conduct of economic subjects in the conditions of European integration.
Key words: institutionalization, institutional matrix, regional institutes.
Яремко Л.А. Глобальна конкурентоспроможність регіону: джерела конкурентних переваг.
Розглядаються проблеми забезпечення конкурентоспроможності регіонів в умовах глобалізації
економіки. Пропонується поняття глобалізованого регіону як самостійного суб’єкта
господарювання і досліджуються фактори забезпечення його конкурентоспроможності.
Ключові слова: глобалізований регіон, глобальна конкурентоспроможність регіону, джерела
регіональних конкурентних переваг, модель формування конкурентоспроможності регіону.
Яремко Л.А. Глобальная конкурентоспособность региона: источники конкурентн ых пре
имуществ.
Рассматриваются проблемы обеспечения конкурентоспособности регионов в условиях
глобализации экономики. Предлагается понятие глобализованного региона как самостоятельного
субъекта хозяйствования и исследуются факторы обеспечения его конкурентоспособности.
Ключевые слова: глобализованный регион, глобальная конкурентоспособность региона, источники
региональных конкурентных преимуществ, модель формирования конкурентоспособности
региона.
Yaremko L.A. Global Competitiveness of the Region: the Sources of Competitive Advantages.
Problems of the providing of competitiveness of the regions in the conditions of globalization of economy
are examined. The concept of global region as an independent subject of managements is offered, and
the factors of the providing of its competitiveness are studied.
Key words: global region, global competitiveness of the region, sources of regional competitive
advantages, model of the formation of competitiveness of the region.
Горин М.П. Механізми розвитку промислового виробництва регіону.
Узагальнено існуючі та дано власне тлумачення економічних категорій: організаційно-економічний
механізм, господарський механізм, економічний механізм. Обґрунтовано методи їх формування,
напрями вдосконалення. Розглянуто форми державного регулювання, інструменти ринкової
саморегуляції розвитку промислового виробництва.
Ключові слова: промислове виробництво, регіон, механізми розвитку, державне регулювання,
ринкова саморегуляція розвитку.
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Горин М.П. Механизмы развития промышленного производства региона.
Обобщены существующие и дана собственная трактовка экономических категорий: организационноэкономический механизм, хозяйственный механизм, экономический механизм. Обоснованы методы
их формирования, пути совершенствования. Рассмотрены формы государственного регулирования,
инструменты рыночной саморегуляции развития промышленного производства.
Ключевые слова: промышленное производство, регион, механизмы развития, государственное
регулирование, рыночная саморегуляция развития.
Goryn M.P. Mechanisms of Region’s Industrial Production Development.
Existing and personal interpretation of the following economic categories are given: organizationaleconomic mechanism, economic mechanism. Methods for their formation and ways of improvement are
substantiated. Forms of governmental regulation and instruments of market self-regulation of industrial
production’s development are reviewed.
Key words: industrial production, region, development mechanisms, government regulation, market
self-regulation of development.
Люткевич О.М.. Люткевич В.Б. Обґрунтування методологічних підходів до вибору активів регіону
як об’єктів оцінки рівня капіталізації.
Визначається характер, особливості та місце активів регіону як об’єктів оцінки капіталізації
в економічній системі регіону. Запропонована методологія, яка враховує економічний характер
об’єктів оцінки і вигод від використання активів і розглядає капіталізацію доданої вартості як
первинного доходу.
Ключові слова: регіон, оцінка, економічні активи, види економічної діяльності, додана
вартість.
Люткевич О.М., Люткевич В.Б. Обоснование методологических подходов к выбору активов региона
как объектов оценки уровня капитализации.
Определяется характер, особенности и место активов региона как объектов оценки
капитализации в экономической системе региона. Предложена методология, которая учитывает
экономический характер объектов оценки и выгод от использования активов и рассматривает
капитализацию добавленной стоимости как первичного дохода.
Ключевые слова: регион, оценка, экономические активы, виды экономической деятельности,
добавленная стоимость.
Lyutkevych O.M., Lyutkevych V.B. Substantiation of the Methodological Approaches to the Choice of Assets
of the Region as Objects of Estimation of the Level of Capitalization.
Character, features and place of assets of the region as objects of estimation of capitalization in the
economic system of the region is determined. Offered methodology takes into account economic character
of objects of estimation and benefits from the use of assets and examines capitalization of the added
cost as a primary profit.
Key words: region, estimation, economic assets, types of economic activity, added cost.
Марцин В.С. Значення іноземного інвестування для інтегрування України в світовий економічний
простір в умовах глобалізації .
Основна функція іноземних інвестицій – залучення реального капіталу в національну економіку.
Розглянуто стан та проблеми інвестування коштів в українську економіку, виділено ряд аспектів
(політичних, соціальних, технічних, технологічних), які обумовлюють інтеграцію української
економіки у світовий економічний простір. Звернено увагу на те, що досягнення реальних
структурних зрушень у народному господарстві, його технічне та технологічне вдосконалення
вимагає сприятливого інвестиційного клімату для іноземного інвестора. Запропоновано
вдосконалення бюджетних інвестицій, розширення цільового банківського кредитування,
подальший розвиток фондового ринку.
Ключові слова: іноземні інвестиції, інтеграційні процеси, світовий економічний простір, націо
нальна економіка, конкурентне середовище, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика,
державне регулювання, стратегічний інвестор.
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Марцин В.С. Значение иностранного инвестирования для интеграции Украины в мировое эко
номическое пространство в условиях глобализации.
Основная функция иностранных инвестиций – вовлечение реального капитала в национальную
экономику. Рассмотрено состояние и проблемы инвестирования средств в украинскую экономику,
выделен ряд аспектов (политических, социальных, технических, технологических), которые
обуславливают интеграцию украинской экономики во всемирное экономическое пространство.
Обращено внимание на то, что достижение реальных структурных сдвигов в народном хозяйстве,
его техническое и технологическое совершенствование требует благоприятного инвестиционного
климата для иностранного инвестора. Предложено совершенствование бюджетных инвестиций,
расширение целевого банковского кредитования, дальнейшее развитие фондового рынка.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, интеграционные процессы, мировое экономическое
пространство, национальная экономика, конкурентная среда, инвестиционная деятельность,
инвестиционная политика, государственное регулирование, стратегический инвестор.
Martsyn V.S. Foreign Investment in the Ukrainian Integration into the World Economic Space in the
Globalization Conditions.
The main function of the foreign investments is to attract the real capital into the national economy. The
state and problems of investment into Ukrainian economy have been considered. A number of aspects
(political, social, technical, technological) have been outlined that stipulate for Ukrainian economy
integration into world economic space. The attention has been paid to the fact that the achievement of real
structure shift in the national economy, its technical and technological improvement demands favorable
investment climate for the foreign investor. Budget investment improvement, bank credit extension, stock
market further development have been offered.
Key words: foreign investments, integration processes, world economic space, national economy,
competition environment, investment activity, investment policy, state regulation, strategic investor.
Фурдичко Л.Є. Інститути спільного інвестування: міжнародний досвід, специфіка та розвиток в
Україні.
Інвестиційне середовище потребує глибокого дослідження, оскільки є важливим фактором впливу
на економіку країни. Тільки з допомогою реальних інвестицій можна забезпечити структуру
перебудови народногосподарського комплексу держави, підняти рівень економіки. Тому вливання
коштів у економіку є необхідним, а виникнення інститутів спільного інвестування (ІСІ) стало
доповненням (альтернативою) індивідуальному інвестуванню. Держава, в якій забезпечені
належні умови для ІСІ, отримує ефективний механізм для розвитку ринку цінних паперів, що
сприяє розподілу капіталу між галузями.
Ключові слова: інститути спільного інвестування, інвестор, емітент, довірче управління.
Фурдичко Л.Е. Институты общего инвестирования: международный опыт, специфика и развитие
в Украине.
Инвестиционная среда нуждается в глубоком исследовании, поскольку есть важным фактором
влияния на экономику страны. Только с помощью реальных инвестиций можно обеспечить
структуру перестройки народнохозяйственного комплекса государства, поднять уровень
экономики. Поэтому вливание средств в экономику является необходимым, а возникновение
Институтов общего инвестирования (ИОИ) стало дополнением (альтернативой) индивидуаль
ному инвестированию. Государство, в котором обеспечены надлежащие условия для ИОИ,
получает эффективный механизм для развития рынка ценных бумаг, который способствует
распределению капитала между отраслями.
Ключевые слова: институты общего инвестирования, инвестор, эмитент, доверительное
управление.
Furdychko L.Ye. Joint Investment Institutions: International Experience, Peculiarities And Development
in Ukraine.
Investment environment needs deep investigation as it is the important influence factor on the state
economy. Only with the help of real investment it is possible to provide structure reconstruction of the
national economic complex of the state, to enhance economic level. That is why investment inflows into
economy are necessary, and joint investment institutions became an alternative to the individual investment.
The state that has proper conditions to the joint investment institutions gets effective mechanism of stock
market development, which stimulated capital distribution within economic branches.

12

ISSN 1562-0905 Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà 2009, ¹1

Key words: joint investment institutions, investor, issuer, trust management.
Головатюк В.М., Соловйов В.П. Проблеми поліпшення інноваційної сприятливості регіональних
економік.
Аналізуються сучасні підходи, що існують у науковій літературі щодо проблеми оцінювання та
вимірювання інвестиційного клімату та інноваційного потенціалу як країни загалом, так і окремих
регіонів зокрема. Запропоновано авторський підхід щодо оцінки як інвестиційного клімату,
так і інноваційного потенціалу регіональних економік, який базується на теорії, методології
та практиці оцінювання науково-технічного потенціалу, напрацьованих Київською науковою
школою наукознавства. Здійснено класифікацію регіонів України за рівнем їхнього інноваційного
потенціалу, визначено інноваційно привабливі регіональні економіки.
Ключові слова: інноваційна сприятливість, інвестиційний клімат, інноваційний потенціал,
класифікація регіонів.
Головатюк В.М., Соловьев В.П. Проблемы улучшения инновационной благоприятности региональных
экономик.
Анализируются современные подходы, которые предлагается использовать в современной
научной литературе при оценивании и измерении инвестиционного климата и инновационного
потенциала как страны в целом, так и ее отдельных регионов, в частности. Предложен
авторский подход к измерению как инвестиционного климата, так и инновационного потенциала
региональных экономик, базирующийся на теории, методологии и практике оценивания научнотехнического потенциала, разработанных Киевской школой науковедения. Осуществлено
ранжирование регионов Украины по уровню их инновационного потенциала, на основе чего
выявлены инновационно привлекательные региональные экономики.
Ключевые слова: инновационная благоприятность, инвестиционный климат, инновационный
потенциал, классификация регионов.
Golovatyuk V.M., Solovyov V.P. Problems of Improvement of Innovative Favorableness of Regional
Economies.
Modern approaches of evaluating and measuring innovative potential of the country are considered
on the basis of scientific literature and statistical data. There are analized both regional and national
levels. The author’s approach has been offered for measuring innovative potential of regional economies.
This approach is based on the theory, methodology and practice of Kiev “science of science” school.
Attractive regional economies has been determined on the basis of ranging innovative potential level
of the regions of Ukraine.
Key words: innovative favorableness, investment climate, innovative potential, classification of
regions.
Іртищева І.О. Стан та тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності Причорноморського
регіону.
Розглянута інноваційна діяльність як визначальний фактор економічного розвитку країни.
Розглядаються питання суті і значення інновацій та досліджуються проблеми інноваційної
діяльності. Визначені основні умови, що сприяють покращенню інноваційних процесів. Окремої
уваги надано фінансуванню інноваційної діяльності в АПК. Визначені умови, що сприяють
покращенню інноваційного розвитку регіону.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток.
Иртищева И.А. Состояние и тенденции развития инновационно-инвестиционной деятельности
Причерноморского региона.
Рассмотрена инновационная деятельность как важный фактор экономического развития страны.
Рассматриваются вопросы сущности и значения инноваций, а также исследуются проблемы
инновационной деятельности. Определены основные условия, которые влияют на улучшение
инновационных процессов. Отдельное внимание уделяется финансированию инновационной
деятельности в АПК. Определены условия, влияющие на улучшение инновационного развития
региона.
Ключевые слова: инновационная деятельность, інвестиционная деятельность, инновационное
развитие.
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Irtyshcheva I.O. State and Progress of Innovation-Investment Activity of Trans-Black Sea Region.
Innovative activity as the important factor of economic development country has been considered. The
essence and importance of innovations have been considered, and the problems of innovation activity
have been examined. The basic conditions that influence on improvement of innovative processes have
been determined. The importance of financing the innovation activity in agro-industrial complex has
been grounded. Basic conditions which are instrumental in the improvement of innovative development
of the region have been determined.
Key words: innovative activity, investment activity, innovative development.
Козоріз М.А., Беновська Л.Я. Обґрунтування напрямів підвищення капіталізації інноваційно активних
підприємств України.
Визначено основні напрями підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств.
Обґрунтовано шляхи підвищення реальної та ринкової капіталізації підприємств. Розглянуто
особливості державного регулювання капіталізації інноваційно активних підприємств в
Україні. Підвищувати реальну капіталізацію інноваційно активних підприємств пропонується
через удосконалення фінансового управління підприємством, підвищення ефективності його
господарської, інноваційної діяльності. Забезпечувати зростання ринкової капіталізації
необхідно через вихід підприємств на ринки капіталу та організаційно-економічні
перетворення.
Ключові слова: капіталізація, інноваційно активні підприємства, державне регулювання.
Козориз М.А., Беновская Л.Я. Обоснование направлений повышения капитализации инновационно
активных предприятий Украины.
Определены основные направления повышения капитализации инновационно активных
предприятий. Обоснованы пути повышения реальной и рыночной капитализации
предприятий. Рассмотрены особенности государственного регулирования капитализации
инновационно активных предприятий в Украине. Повышать реальную капитализацию
инновационно активных предприятий предлагается путем усовершенствования
финансового управления предприятием, повышения эффективности его хозяйственной,
инновационной деятельности. Обеспечивать повышение рыночной капитализации
необходимо через выход предприятий на рынки капитала и организационно-экономические
преобразования.
Ключевые слова: капитализация, инновационно активные предприятия, государственное
регулирование.
Kozoriz M.A., Benovska L.Ya. The Substantiation of Trends of Increasing the Capitalization of Innovatively
Active Enterprises of Ukraine
The basic trends of increase of capitalization of innovatively active enterprises have been determined.
Ways of increase of real and market capitalization of enterprises have been substantiated. Features
of government regulation of capitalization of innovatively active enterprises in Ukraine have been
considered. To raise real capitalization of innovatively active enterprises has been offered by improvement
of a finance administration by the enterprise, increase of its efficiency of economic, innovative activity.
To provide increase of market capitalization it is necessary through an exit of the enterprises on the
markets of the capital and organizational-economic transformations.
Key words: capitalization, innovatively active enterprises, government regulation.
Крупін В.Є. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислових
підприємств.
Обґрунтовано необхідність формування комплексного механізму державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств. Визначено сутність механізму,
його мету, цілі, завдання та принципи функціонування. Окреслено основні складові механізму та
характер їх впливу на зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, промислове підприємство, механізм, державне
регулювання.
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Крупин В.Е. Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
промышленных предприятий.
Обоснована необходимость формирования комплексного механизма государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий. Определены
сущность механизма, его назначение, цели, задания и принципы функционирования. Очерчены
основные элементы механизма и характер влияния на внешнеэкономическую деятельность
промышленных предприятий.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, промышленное предприятие, механизм,
государственное регулирование.
Krupin V.Ye. State Regulation Mechanism of Industrial Enterprises External Economic Activity.
The necessity of government regulation mechanism of industrial enterprises external economic activity
has been substantiated. The mechanism’s aim, goals, tasks and principles of functioning have been
determined. Main elements of the mechanism and type of their influence onto the external economic
activity of industrial enterprises has been characterized.
Key words: external economic activity, industrial enterprise, mechanism, government regulation.
Георгіаді Н.Г. Моніторинг стану інтегрованих систем управління економічним розвитком
машинобудівних підприємств.
Розкрито сутність поняття «моніторинг стану інтегрованої системи управління економічним
розвитком машинобудівного підприємства», запропоновано методичні рекомендації до оцінювання
стану інтегрованої системи управління економічним розвитком підприємства, які базуються на
встановленні залежності між рівнями економічної ефективності та інформаційного забезпечен
ня управління економічним розвитком підприємства.
Ключові слова: моніторинг, управління, інтегрована система, економічний розвиток,
машинобудівні підприємства Західного регіону України.
Георгиади Н.Г. Мониторинг состояния интегрированных систем управления экономическим
развитием машиностроительных предприятий.
Раскрыта сущность понятия «мониторинг состояния интегрированной системы управления
экономическим развитием машиностроительного предприятия», предложены методические
рекомендации к оцениванию состояния интегрированной системы управления экономическим
развитием предприятия, базирующиеся на установлении зависимости между уровнями
экономической эффективности и информационного обеспечения управления экономическим
развитием предприятия.
Ключевые слова: мониторинг, управление, интегрированная система, экономическое развитие,
машиностроительные предприятия Западного региона Украины.
Georgiadi N.G. Monitoring of the State of Computer-Integrated Control Systems by Economic Development
of Machine-Building Enterprises.
Essence of concept «monitoring of the state of computer-integrated control system by economic
development of machine-building enterprise» has been elucidated, methodical recommendations to the
evaluation of the state of computer-integrated control system by economic development enterprises based
on establishment of dependence between the levels of economic efficiency and informative providing of
management by economic development of enterprise have been offered.
Key words: monitoring, management, the computer-integrated system, economic development, machinebuilding enterprises of the Western region of Ukraine.
Мельник О.Г. Матрична модель цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності
машинобудівних підприємств.
Проаналізовано існуючі системи діагностики окремих сфер функціонування підприємства,
виявлено умови, проблеми та труднощі їхнього застосування. Обґрунтовано необхідність
формування універсальної матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів
діяльності машинобудівних підприємств для задоволення діагностичних цілей, викладено
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основні концептуальні положення її побудови та використання. Систематизовано індикатори
оцінювання діяльності підприємства та здійснено їх поділ на виробничі, технологічномайнові, кадрові, соціальні, фінансові, матеріально-постачальницькі, маркетингові, часові,
загальноекономічні, специфічні, зовнішньоекономічної діяльності, характеристики продукції,
капіталізації. Визначено часткові та конкретні цілі діагностики підприємства різних суб’єктів
оцінювання.
Ключові слова: матрична модель, індикатор, діагностика, суб’єкт оцінювання, ціль, показник.
Мельник О.Г. Матричная модель целевого выбора репрезентативных индикаторов деятельности
машиностроительных предприятий.
Проанализированы действующие системы диагностики отдельных сфер функционирования
предприятия, определены условия, проблемы и трудности их использования. Обоснована
необходимость формирования универсальной матричной модели целевого выбора репрезентатив
ных индикаторов деятельности машиностроительных предприятий, изложены основные
концептуальные положения ее построения и использования. Систематизированы индикаторы
оценивания деятельности предприятия и проведено их разделение на производственные,
технологически имущественные, кадровые, социальные, финансовые, материально-снабженчес
кие, маркетинговые, часовые, общеэкономические, специфические, внешнеэкономической
деятельности, характеристики продукции, капитализации. Определены частичные и конкретные
цели диагностики предприятия разных субъектов оценивания.
Ключевые слова: матричная модель, индикатор, диагностика, субъект оценивания, цель,
показатель.
Melnyk O.G. Matrix Model of Aim Choice of the Representative Indicators of the Machine-Building Plants
Activity.
The existing diagnostic systems of the some spheres of plants have been analyzed, the conditions,
problems and difficulties of their using have been determined. The necessity of the formation of universal
matrix model of aim choice of the representative indicators of the machine-building plants activity
has been substantiated, the main conceptual principles of its construction and using have been stated.
The indicators of the plants activity estimation have been systematized and classified for industrial,
technological-property, cadre, social, financial, material-supply, marketing, time, general economical,
specific and foreign activity, characteristics of product and capitalization. The partial and concrete aims
of diagnostics of different subjects of the analysis have been determined.
Key words: matrix model, indicator, diagnostics, subject of the analysis, aim, index.
Палига Є.М., Штангрет А.М. Проблеми та пріоритети корпоративного управління економічною
безпекою підприємств видавничо-поліграфічної галузі України.
Розглядаються суть, проблеми та пріоритети корпоративного управління економічною безпекою
підприємств. Обґрунтовуються передумови та засади створення системи корпоративного
управління економічною безпекою на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі України.
Ключові слова: корпоративне управління, економічна безпека підприємств.
Палига Е.Н., Штангрет А.М. Проблемы и приоритеты корпоративного управления экономической
безопасностью предприятий издательско-полиграфической отрасли Украины.
Рассматриваются суть, проблемы и приоритеты корпоративного управления экономической
безопасностью предприятий. Обосновываются предпосылки и принципы создания системы
корпоративного управления экономической безопасностью на предприятиях издательскополиграфической отрасли Украины.
Ключевые слова: корпоративное управление, экономическая безопасность предприятий.
Palyga Ye.M., Shtangret A.M. Problems and Priorities of Corporate Management by Economic Security of
Enterprises of Publishing-Polygraphic Industry of Ukraine.
Essence, problems and priorities of corporate management by economic security of enterprises are
examined. Pre-conditions and principles of creation of the system of corporate management by economic
security on the enterprises of publishing-polygraphic industry of Ukraine are grounded.
Key words: corporate management, economic security of enterprises.
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Гордіца Т.М. Шляхи мінімізації іпотечного кредитного ризику банківських установ в умовах світової
фінансової кризи .
Висвітлені основні тенденції впливу світової фінансової кризи на фінансово-грошовий ринок
України, запропоновані механізми європейської та американської моделей рефінансування щодо
мінімізації існуючих ризиків та кредитного зокрема.
Ключові слова: ризик, іпотека, банк.
Гордица Т.М. Пути минимизации ипотечного кредитного риска банковских учреждений в условиях
мирового финансового кризиса.
Освещены основные тенденции влияния мирового финансового кризиса на финансово-денежный
рынок Украины, предложены механизмы европейской и американской моделей рефинансирования
относительно минимизации существующих рисков и кредитного в частности.
Ключевые слова: риск, ипотека, банк.
Gorditsa Т.М. Ways of Minimization of Mortgage Credit Risk of Bank Institutions in the Conditions of World
Financial Crisis.
The basic tendencies of influence of world financial crisis on the financial and money market of Ukraine
have been covered, the mechanisms of the European and American models of refunding are offered in
relation to minimization of existing risks and credit in particular have been offered.
Key words: risk, mortgage, bank.
Слобода Л.Я., Банах Ю.В. Класифікація ризиків поглиблення фінансової кризи та характеристика
їхнього прояву в Україні.
Досліджено поняття та характеристики фінансової кризи. Запропоновано системну
класифікацію ризиків поглиблення фінансової кризи на основі виокремлення груп макропруденційних
ризиків, ризиків функціонування банківської системи, ризиків реального сектора економіки та
домогосподарств. Здійснено характеристику спектру ризиків у кожній із цих груп за сферами
їхнього виникнення та реального прояву в Україні. Для подальших аналітичних досліджень прояву
ризиків узагальнено перелік макро- та мікропруденційних індикаторів, на основі змін яких можна
прогнозувати поглиблення фінансової кризи в країні.
Ключові слова: фінансова криза, макропруденційні ризики, ризики функціонування банківської
системи, індикатори поглиблення фінансової кризи.
Слобода Л.Я., Банах Ю.В. Классификация рисков углубления финансового кризиса и характеристика
их проявления в Украине.
Исследованы понятие и характеристики финансового кризиса. Предложена системная
классификация рисков углубления финансового кризиса на основе определения отдельных групп
макропруденциальных рисков, рисков функционирования банковской системы, рисков для реального
сектора экономики и домохозяйств. Осуществлена характеристика спектра рисков в каждой из
этих групп по сферам их возникновения и реального проявления в Украине. С целью проведения
в перспективе аналитических исследований проявления рисков определен перечень макро- и
микропруденциальных индикаторов, на основе изменения которых можно прогнозировать
возникновение и углубление финансового кризиса в стране.
Ключевые слова: финансовый кризис, риски, макропруденциальные риски, риски функционирования
банковской системы, индикаторы углубления финансового кризиса.
Sloboda L.Ya., Banakh Yu.V. Risks Classification of the Deepening of Financial Crisis and Description of
their Display in Ukraine.
The concept and descriptions of financial crisis has been investigated. System classification of risks of
the deepening of financial crisis has been offered on the basis of selection of groups of macroprudential
risks, risks of the functioning of a banking system, risks for real sector of economy and house holds.
Description of risk’s spectrum is carried out in each of these groups according to the spheres of their
origin and real display in Ukraine. For subsequent analytical researches of display of risks a list of
macro- and microprudential indicators has been defined on the basis of their changes is possible to
forecast the deepening of financial crisis in the country.
Key words: financial crisis, risks, macroprudential risks, risks of the functioning of a banking system,
indicators of the deepening of financial crisis.
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Жінко М.Б. Переваги застосування механізму сек’юритизації на вторинному іпотечному ринку в
Україні.
Розглядається сутність процесу сек’юритизації та історія фінансування довгострокових
іпотечних зобов’язань. Розглядаються вимоги до активів, які є необхідним чинником існування
рефінансування зобов’язань. Характеризується діяльність Державної іпотечної установи як
єдиної установи другого рівня, що працює в Україні. Визначено переваги сек’юритизації для
України.
Ключові слова: іпотечний ринок, іпотека, іпотечний кредит, сек’юритизація, вторинний ринок
іпотечного кредитування, іпотечні цінні папери.
Жинко М.Б. Преимущества употребления механизма секьюритизации на вторичном ипотечном
рынке в Украине.
Рассматривается суть процесса секьюритизации, а также история финансирования
долгосрочных ипотечных обязательств. Рассматриваются требования к активам как r
необходимому фактору существования рефинансирования обязательств. Характеризируется
деятельность Государственного ипотечного учреждения как единственного учреждения второго
уровня, работающего в Украине. Определены преимущества секьюритизации для Украины.
Ключевые слова: рынок ипотеки, ипотека, ипотечная ссуда, секьюритизация, вторичный рынок
ипотечного кредитования, ценные ипотечные бумаги.
Zhinko M.B. Advantages of Use of the Securitization Mechanism on the Second Mortgage Market in
Ukraine.
Essence of process of securitization and history of financial long-term mortgage is considered. Demands
to assets as a necessary factor of commitments refinance is examined. The activity of the State Mortgage
Institution as the only institution of the second level working in Ukraine is characterized. Advantages
of securitization for Ukraine are analyzed.
Key words: mortgage market, mortgage, mortgage loan, securitization, second mortgage market,
mortgage securities.
Синяєва Л.В. Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні.
Розглянуто проблематику регулювання оплати праці в Україні з точки зору купівельної
спроможності заробітної плати. Виявлено негативні тенденції у сфері оплати праці та доведено,
що, незважаючи на позитивну динаміку зростання номінальної заробітної плати в Україні,
купівельна спроможність громадян щорічно знижується. Доведено, що рівні заробітної плати
формуються не за складністю праці та її продуктивністю, а за галузями, особливо з монопольним
ухилом. Обґрунтовано необхідність посилення державного втручання у сферу регулювання оплати
праці з метою підвищення рівня життя працюючих громадян в Україні.
Ключові слова: оплата праці, купівельна спроможність.
Синяева Л.В. Проблемы регуляции оплаты труда и пути их решения в Украине.
Рассмотрена проблематика регулирования оплаты труда в Украине с точки зрения покупатель
ной способности заработной платы. Выявлены негативные тенденции в сфере оплаты труда и
доказано, что, невзирая на позитивную динамику роста номинальной заработной платы в Украи
не, покупательная способность граждан ежегодно снижается. Доказано, что уровни заработ
ной платы формируются не по сложности труда и его производительности, а по отраслям,
особенно с монопольным уклоном. Обоснована необходимость усиления государственного
вмешательства в сферу регуляции оплаты труда с целью повышения уровня жизни работающих
граждан в Украине.
Ключевые слова: оплата труда, покупательная способность.
Sinyayeva L.V. Problems of Labour Payment Adjusting in Ukraine and Ways of Their Solving.
Problems of remuneration of labour adjusting have been considered in Ukraine from the point of view
of wages purchasing power. Negative tendencies in the field of remuneration of labour have been found
and it is proved that inspite of positive dynamics of nominal wages growth in Ukraine purchasing power
of citizens goes down annually. It is proved that wage levels are formed not according to complication
of labour and its productivity, but to industries, especially with a monopolistic slope. The necessity of
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state interference strengthening into the sphere of wage adjusting with the purpose of standard increase
living of workings citizens in Ukraine has been substantiated.
Key words: remuneration of labour, purchasing power.
Черчик Л.М. Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових
регіонах.
Розглянуто альтернативні форми зайнятості, узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід
розвитку зеленого туризму як однієї з форм самостійної зайнятості з метою вирішення низки
соціально-економічних проблем у трудонадлишкових регіонах.
Ключові слова: альтернативні форми зайнятості, самостійна зайнятість, зелений туризм,
трудонадлишкові регіони.
Черчик Л.Н. Сельский туризм как эффективная форма самостоятельной занятости в трудо
избыточных регионах.
Рассмотрены альтернативные формы занятости, обобщен зарубежный и отечественный опыт
развития зеленого туризма как одной из форм самостоятельной занятости с целью решения
социально-экономических проблем в трудоизбыточных регионах.
Ключевые слова: альтернативные формы занятости, самостоятельная занятость, зеленый
туризм, трудоизбыточные регионы.
Cherchyk L.М. Rural Tourism as Effective Form of Independent Employment in labour-abundant
Regions.
The alternative forms of employment have been considered, foreign and domestic experience of
development of green tourism has been generalized as one of the forms of independent employment with
the purpose of decision of socio-economic problems in labour-abundant regions.
Key words: alternative forms of employment, independent employment, green tourism, labour-abundant
regions.
Феленчак Ю.Б., Шевчук Л.Т. Аналіз і оцінка ризику демографічних втрат: інноваційні підходи та
методи (на матеріалах Львівської області).
Визначено основні чинники формування ризику демографічних втрат Львівської області в
територіальному аспекті. Здійснено порівняння показників природних і міграційних демографічних
втрат у міських поселеннях та сільській місцевості протягом 1990-2007 рр. Окреслено методи
оцінки ризику демографічних втрат. Обґрунтовано переваги статистичного методу кількісної
оцінки ризику демографічних втрат. Здійснено кількісну оцінку ризику демографічних втрат
області в розрізі адміністративно-територіальних районів. Запропоновано прогнозні величини
розподілу рівнів ризику демографічних втрат у межах Львівської області.
Ключові слова: ризик демографічних втрат, природні втрати, міграційні втрати, кількісна
оцінка ризику, ступінь ризику.
Феленчак Ю.Б., Шевчук Л.Т. Анализ и оценка риска демографических потерь: инновационные подходы
и методы (по материалам Львовской области).
Определены основные факторы формирования риска демографических потерь Львовской
области в территориальном аспекте. Осуществлено сравнение показателей естественных
и миграционных демографических потерь в городских поселениях и сельской местности в
течении 1990-2007 гг. Очерчены методы оценки риска демографических потерь. Обоснованы
преимущества статистического метода количественной оценки риска демографических
потерь. Осуществлена количественная оценка риска демографических потерь области в разрезе
административно-территориальных районов. Предложены прогнозные величины распределения
уровней риска демографических потерь в пределах Львовской области.
Ключевые слова: риск демографических потерь, естественные потери, миграционные потери,
количественная оценка риска, степень риска.
Felenchak Yu.B., Shevchuk L.T. Analysis and Estimation of Risk of Demographic Losses: Innovative
Approaches and Methods (by Materials of the Lviv Region).
The basic factors of the forming of demographic losses risk of the Lviv region in the territorial aspect
have been determined. Comparison of indicators of natural and mechanical demographic losses in urban
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settlements and rural locality during 1990-2007 has been carried out. The methods of estimation of risk
of demographic losses are outlined. Advantages of statistical method of quantitative estimation of risk
of demographic losses have been substantiated. The quantitative estimation of demographic losses risk
of the region in the cut of administrative-territorial districts has been carried out. The prognosis sizes
of the distributing of levels of demographic losses risk within the Lviv region have been offered.
Key words: risk of demographic losses, natural losses, migratory losses, quantitative estimation of risk,
risk degree.
Глущенко О.О. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в Україні.
Запропоновано огляд теоретичних і практичних аспектів функціонування регуляторної політики
стримування нелегального підприємництва в Україні, а також теоретико-методологічних основ
і практичних рекомендацій щодо її вдосконалення.
Ключові слова: нелегальне підприємництво, тіньова економіка, регуляторна політика
стримування, легалізація (відмивання), злочинні доходи, системний підхід, інститути, фінансовий
моніторинг.
Глущенко А.А. Регуляторная политика сдерживания нелегального предпринимательства в
Украине.
Предложено обозрение теоретических и практических аспектов функционирования регуляторной
политики сдерживания нелегального предпринимательства в Украине, а также теоретикометодологических основ и практических рекомендаций по ее усовершенствованию.
Ключевые слова: нелегальное предпринимательство, теневая экономика, регуляторная политика
сдерживания, легализация (отмывание), преступные доходы, системный подход, институты,
финансовый мониторинг.
Glushchenko O.O. regulator Containment Policy of Illegal Entrepreneurship in Ukraine
The review of theoretical and practical aspects of regulator сontainment policy of illegal entrepreneurship
functioning in Ukraine, and also theoretical-methodological bases and practical recommendations of
its improvement has been offered.
Key words: illegal entrepreneurship, shadow economy, regulator сontainment policy, legalisation
(laundering), proceeds of crime, system approach, institutes, financial monitoring.
Білий Л.А., Дутка Г.Я. Аналіз періодичних процесів економічного зростання на основі моделі
чутливості.
Запропоновано аналіз нелінійної моделі економічного зростання Харрода-Домара на основі моделі
чутливості до початкових умов. В основу моделі покладено допущення про нелінійність виробничої
функції і періодичний характер обсягу споживання. Замість традиційного розв’язування задачі
Коші і визначення процесу економічного зростання як закінчення перехідного процесу пропонуєть
ся шукати Т-періодичний розв’язок. Рівняння моделі разом із початковими умовами на краях
періоду утворюють двоточкову крайову задачу. Чисельне інтегрування диференціального рівняння
здійснюється на відрізку часу, рівному періоду Т, і знайдений розв’язок для t=T уточнюється
ітераційною формулою Ньютона. Умовою визначення періодичних розв’язків є рівність нулю
цільової функції.
Ключові слова: економічне зростання, математична модель, виробнича функція, модель
чутливості.
Билый Л.А., Дутка А.Я. Анализ периодических процессов экономического роста на основании модели
чувствительности.
Предложен анализ нелинейной модели экономического роста Харрода-Домара на основании
модели чувствительности к начальным условиям. В основу модели положены допущения о
нелинейности производственной функции и периодическом характере объема потребления.
Вместо традиционного решения задачи Коши и определения процесса экономического роста
как окончания переходного процесса предлагается искать Т-периодическое решение. Уравнение
модели вместе с начальными условиями по краям периода составляют двухточечную краевую
задачу. Численное интегрирование дифференциального уравнения осуществляется на периоде Т, и
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полученное решение для t=T уточняется итерационной формулой Ньютона. Условием определения
периодических решений является равенство нулю целевой функции.
Ключевые слова: экономический рост, математическая модель, производственная функция,
модель чувствительности.
Bilyy L.A., Dutka G.Ya. The Analysis of Periodic Processes of Economic Growth on the Basis of Model of
Sensitivity.
Publication is devoted to the analysis of nonlinear model of economic growth of Harrod-Domar based
on the model of sensitivity to initial conditions. The model is based on assumptions on the nonlinearity of
the production function and periodic character of the volume of consumption. Instead of the traditional
solution of the Cauchy problem and the definition of economic growth as the end of the transition process
is proposed to seek T-periodic solution. Equation of the model with initial conditions at the edges of the
period is form two-point boundary value problem. Numerical integration of differential equation in the
interval of time equal to the period T and the found solution for t=T is specified by the iterative formula
of Newton. The condition for determining periodic solutions is equal to zero objective function.
Key words: economic growth, mathematical model, production function, the model of sensitivity.
Заблоцький М.Б. Регіональні рівні управління і регулювання підвищення капіталізації цінних
паперів.
Обґрунтовуються особливості руху і схильність до капіталізації цінних паперів, формування
функціонально-регіональних рівнів ринку цінних паперів. Розкриваються економічні основи
механізму підвищення капіталізації цінних паперів та підходи до прогнозування зростання маси
і вартості капіталу в економіці регіону.
Ключові слова: рух капіталу, цінні папери, капіталізація, відсоткова ставка, прибуток, фінансововиробнича функція.
Заблоцкий М.Б. Региональные уровни управления и регулирования повышения капитализации ценных
бумаг.
Обосновываются особенности движения и склонность к капитализации ценных бумаг,
формирования функционально-региональных уровней рынка ценных бумаг. Раскрываются
экономические основы механизма повышения капитализации ценных бумаг и подходы к
прогнозированию роста массы и стоимости капитала в экономике региона.
Ключевые слова: движение капитала, ценные бумаги, капитализация, процентная ставка,
прибыль, финансово-производственная функция.
Zablotsky M.B. Regional Levels of Management and Regulation of Upgrading Capitalization of Securities.
Capital flows and securities capitalization formation of functional-regional levels of stock market
are substantiated. Economical bases of mechanism for upgrading capitalization of securities ways of
improvement of forecast mass and value of capital in economy of the region are elucidated.
Key words: capital flow, securities, capitalization, interest rate, profit, financial-manufacturing
function.
Філіповська О.О. Аналіз конкурентоспроможності західних прикордонних територій України в
контексті євроінтеграційних процесів.
Аналізуються особливості зовнішньоекономічних зв’язків західних прикордонних регіонів України
в контексті їх конкурентоспроможності після вступу сусідніх держав до Європейського
Союзу. Досліджено динаміку інвестиційного та зовнішньоторговельного співробітництва цих
областей з новими членами ЄС. Рекомендовано необхідність посилення уваги до розвитку їх
зовнішньоекономічного потенціалу, в тому числі у сфері транскордонного співробітництва.
Ключові слова: конкурентоспроможність прикордонних територій, транскордонне співробітниц
тво, транскордонний регіон, єврорегіони, прямі іноземні інвестиції, зовнішня торгівля.
Филиповская Е.А. Анализ конкурентоспособности западных пограничных территорий Украины в
контексте евроинтеграционных процессов.
Анализируются особенности внешнеэкономических связей западных приграничных регионов
Украины в контексте их конкурентоспособности после вступления соседних государств
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в Европейский Союз. Исследована динамика инвестиционного и внешнеэкономического
сотрудничества этих областей с новыми членами ЕС. Рекомендована необходимость уделять
большее внимание развитию их внешнеэкономического потенциала, в том числе в сфере
трансграничного сотрудничества.
Ключевые слова: конкурентоспособность приграничных территорий, трансграничное
сотрудничество, трансграничный регион, еврорегионы, прямые иностранные инвестиции,
внешняя торговля.
Filipovska O.O. Analysis of Competitiveness of Western Boundary Territories of Ukraine in the Context of
Eurointegration Processes.
Characteristics of foreign economic relations western border regions of Ukraine in the context of its
competitiveness after the entry of neighboring countries in the European Union have been analyzed.
The dynamics of investment and economic cooperation of these areas with new EU members has been
studied. Recommended need to pay more attention to the development of its external economic capacity,
including in the field of cross-border cooperation.
Key words: competitiveness of the boundary territories, cross-border cooperation, cross-border region,
Euroregions, direct foreign investments, external trade.
Папп В.В. Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України.
Досліджено основні концептуальні напрями реформування вітчизняної податкової системи, які
базуються на зміні структури та складу податків. Зокрема, запропоновано оптимізацію співвідношення
прямих та непрямих податків, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері оподаткування та
спрощення форм податкової звітності. Як важливий напрям формування та реалізації податкової
політики запропоновано зменшення податкового тиску на інвестиційну діяльність.
Ключові слова: податкова система, податкова політика, оптимізація, реформування, фіскальна
роль, оподаткування.
Папп В.В. Концептуальные подходы к формированию и развитию налоговой системы Украины.
Исследованы основные концептуальные направления реформирования отечественной налоговой
системы, базирующиеся на изменении структуры и состава налогов. В частности, предложены
оптимизация соотношения прямых и косвенных налогов, усовершенствование нормативноправовой базы в сфере налогообложения и упрощение форм налоговой отчетности. Как важное
направление формирования и реализации налоговой политики предложено уменьшение налогового
давления на инвестиционную деятельность.
Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, оптимизация, реформирование,
фискальная роль, налогообложение.
Papp V.V. Conceptual Approaches to Formation and Development of Tax System of Ukraine.
Main conceptual reform domestic tax system trends, which are based on the change of a structure
and composition of taxes have been studied. Optimization of correlation of direct and indirect taxes,
improvement normative-legal base in the sphere of taxations and simplification of the forms of tax
reporting has been offered. As an important trend of forming and realization of tax policy the reducing
of a tax pressure on investment activity has been offered.
Key words: tax system, tax policy, optimization, reforming, fiscal role, taxation.
Кривов’язюк І.В., Смолярчук Н.Ю. Трансформація сутності та суб’єктна структура регіональних
ринків нерухомості на сучасному етапі.
Досліджено процес трансформації сутності понять «ринок нерухомості», «регіональний ринок
нерухомості». Уточнено місце та вдосконалено суб’єктну структуру регіональних ринків
нерухомості в моделі ринку нерухомості.
Ключові слова: регіональний ринок, нерухомість, суб’єкти регіонального ринку нерухомості.
Кривовязюк И.В., Смолярчук Н.Ю. Трансформация сущности и субъектная структура региональных
рынков недвижимости на современном этапе.
Исследован процесс трансформации сути понятий «рынок недвижимости», «региональный рынок
недвижимости». Уточнено место и усовершенствована субъектная структура региональных
рынков недвижимости в модели рынка недвижимости.
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Ключевые слова: региональный рынок, недвижимость, субъекты регионального рынка
недвижимости.
Kryvovyazyuk I.V., Smolyarchuk N.Yu. Transformation of Essence and Subjective Structure of Regional
Markets of Real Estate on the Modern Stage.
The process of transformation of essence of notions «market of real estate», «regional market of real
estate» has been studied. A place has been specified and a subject structure of regional markets of real
estate in the model of market of real estate has been improved.
Keywords: regional market, real estate, subjects of regional market of real estate.
Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм
регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області).
Розглядаються особливості розробки маркетингових стратегій у туристичній сфері регіону на
основі використання методики SWOT-аналізу.
Ключові слова: маркетингова стратегія, туристична сфера, SWOT-аналіз.
Будникевич И.М., Черданцева И.Г. Принципы построения маркетинговой деятельности
туристических фирм региона (на примере предприятий Черновицкой области).
Рассматриваются особенности разработки маркетинговых стратегий в туристической сфере
региона на основе использования методики SWOT-анализа.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, туристическая сфера, SWOT-анализ.
Budnikevych I.M., Cherdantseva I.G. Principles of Construction of Marketing Activity of Tourist Firms of
the Region (by the Example of Enterprises of the Chernivtsi Region).
The features of development of marketing strategies are examined in the tourist sphere of the region on
the basis of the use of method of SWOT-analysis.
Key words: marketing strategy, tourist sphere, SWOT-analysis.
Антохов А.А. Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження.
Окреслено відмінності у визначенні освітньої послуги та ринку освітніх послуг, які містяться у
класичному ринковому, маркетинговому, інституційному, системному підходах. З використанням
категорій «послуга», «освітня послуга» подано авторське трактування поняття «ринок освітніх
послуг».
Ключові слова: міжнародний ринок освітніх послуг, український ринок освітніх послуг,
Болонський процес.
Антохов А.А. Рынок образовательных услуг в свете классического и новейших подходов к
исследованию.
Подчеркнуты отличия в определении образовательной услуги и рынка образовательных услуг,
которые содержатся в классическом рыночном, маркетинговом, институционном, системном
подходах. С использованием категорий “услуга”, “образовательная услуга” представлена
авторская трактовка понятия „рынок образовательных услуг”.
Ключевые слова: международный рынок образовательных услуг, украинский рынок
образовательных услуг, Болонский процесс.
Antokhov A.A. Market of Educational Services in the Light of Classic and Other Newest Approaches to the
Research.
Differences in determination of educational service and market of educational services, which are
contained in a classic market, marketing, institutional, system approaches. With the use of categories
“service”, “educational service” the author’s interpretation of concept “market of educational services”
has been given.
Keywords: international market of educational services, Ukrainian market of educational services,
Bolognese process.
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