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Анотації
Симоненко В.К.Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної
влади і регіонів.
На основі аналізу економічних показників проілюстровано, що інноваційна складова української
економіки з року в рік скорочується. Окреслено основні причини такого положення та шляхи
виведення економіки держави на інноваційну модель розвитку.
Ключові слова: інноваційна складова економіки, інноваційна модель розвитку.
Симоненко В.К. Становление инновационной модели развития экономики Украины: проблемы центральной
власти и регионов.
На основе анализа экономических показателей проиллюстрировано, что инновационная
составляющая украинской экономики из года в год сокращается. Очерчены основные причины
такого положения и пути выведения экономики государства на инновационную модель
развития.
Ключевые слова: инновационная составляющая экономики, инновационная модель развития.
Symonenko V.K. Establishment of Innovative Model of Development of Economy of Ukraine: Problems of Central
Power and Regions.
On the basis of analysis of economic indicators has been illustrated that the innovative constituent of
the Ukrainian economy from year to year grows short. Principal reasons of such position and way of
leadingout of economy of the state on the innovative model of development are outlined.
Key words: innovative constituent of economy, innovative model of development.
Вовканич С.Й. Економічний простір в інтеграційній стратегії розвитку України: теоретикометодологічний аспект.
Вперше розглядається економічний простір як єдиний національний в інтеграційній стратегії
розвитку України. З метою комплексного його вивчення зроблена спроба структуризації різновидів
векторів у широкому контексті, по-перше, міждисциплінарних досліджень; по-друге, в системі
загальнонаціональних пріоритетів, ідей та консолідації країни задля збереження тотожності
титульного народу.
Ключові слова: економічний простір, інтеграційна стратегія розвитку, українська національна
ідея, національний простір, збереження національної ідентичності.
Вовканыч С.И. Экономическое пространство в интеграционной стратегии развития Украины:
теоретико-методологический аспект.
Впервые рассматривается экономическое пространство как единое национальное в
интеграционной стратегии развития Украины. С целью комплексного его изучения сделана
попытка структурирования разных видов векторов в широком контексте, во-первых,
междисциплинарных исследований; во-вторых, в системе общенациональных приоритетов, идей
и консолидации страны в имя сохранения идентичности титульного народа.
Ключевые слова: экономическое пространство, интеграционная стратегия развития, украинская
национальная идея, национальное пространство, сохранение национальной идентичности.
Vovkanych S.Yo. Economic Space in Integration Strategy of Development of Ukraine: Theoretical-Methodological
Aspect.
For the first time the economic space is considered as the uniform national notion in integration strategy
of Ukraine’ development. With the purpose of its complex studying the attempt of the structuring of
different kinds of vectors in a wide context, firstly, interdisciplinary studies and secondly, in the system
of national priorities, ideas and consolidation of the country for the sake of preservation of identity of
title people, has been made.
Key words: economic space, integration strategy of development, Ukrainian national idea, national
space, maintenance of national identity.
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Палійчук М.В. , Крижанівський Є.І., Витвицький Я.С., Петренко В.П. Постіндустріальний реінжиніринг
регіональних суспільних систем.
Запропоновані шляхи адаптації та удосконалення відомої технології реінжинірингу бізнеспроцесів щодо регіональних суспільних систем, ідентифіковані особливості використання цієї
технології, сформульовано поняття постіндустріального реінжинірингу та продемонстровані
потенційні переваги його використання у практиці управління регіоном.
Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процеси, регіональні суспільні системи, постіндустріальний
реінжиніринг.
Палийчук Н.В., Крижанивский Е.И., Витвицкий Я.С., Петренко В.П. Постиндустриальный реинжениринг
региональных общественных систем.
Предложены пути адаптации и усовершенствования известной технологии реинжениринга
бизнес-процессов применительно к региональным социальным системам, идентифицированы
особенности использования этой технологии, сформулировано понятие постиндустриального
реинжениринга и продемонстрированы потенциальные преимущества его использования в
практике управления регионом.
Ключевые слова: реинжениринг, бизнес–процессы, региональные общественные системы,
постиндустрииальный реинжениринг.
Paliychuk M.V., Kryzhanivsky Ye.I., Vytvytsky Ya.S., Petrenko V.P. Postindustrial Reengineering of the Regional
Public Systems.
Ways to adapt and improve the well-known technology of business processes reengineering in relation to
regional social systems, peculiarities of the use of this technology have been identified, the concept of
post-industrial reengineering have been formulated, and the potential benefits of its use in the practice
of region management have been presented.
Key words: reengineering, business processes, regional public systems, postindustrial reengineering.
Кратінов Р.О. Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного
комплексу.
Розглянуто теоретико-методологічні засади формування регіональних рекреаційно-туристичних
комплексів (РТК). Поряд з відомими принципами функціонально-цільового підходу, формування
та функціонування РТК розглядається з позицій теорії інтеграції економічних структур.
Обґрунтовано об’єктивність інтеграційних процесів у досліджуваній сфері, визначено і
проаналізовано стадії еволюційного циклу розвитку РТК у регіонах України.
Ключові слова: регіональний рекреаційно-туристичний комплекс, міжгалузевий комплекс, сис
темний підхід, інтеграційні процеси, економічна інтеграція, цільова функція, еволюційний цикл.
Кратинов Р.А. Теоретико-методологические принципы формирования регионального рекреационно-ту
ристического комплекса.
Рассмотрены теоретико-методологические принципы формирования региональных рекреационно-ту
ристических комплексов (РТК). Наряду с известными принципами функционально-целевого подхода,
организация и функционирование РТК рассматриваются с позиций теории интеграции экономических
структур. Обоснована объективность интеграционных процессов в исследуемой сфере, определены
и проанализированы стадии эволюционного цикла развития РТК в регионах Украины.
Ключевые слова: региональный рекреационно-туристический комплекс, межотраслевой комплекс,
системный подход, интеграционные процессы, экономическая интеграция, целевая функция,
эволюционный цикл.
Kratinov R.О. Theoretical-Methodological Principles of the Forming of Regional Recreational-Tourist
Complex.
Theoretical-methodological principles of the forming of regional recreation-tourist complexes (RTC)
have been considered. Alongside with known principles of function-target approach, the organization and
functioning of RTC is considered with position of the theory of integration of the economic structures.
Objectivity of integration processes in investigation sphere has been motivated, the stages of evolution
cycle of the development of RTC in the regions of Ukraine have been determined and analyzed.
Key words: regional recreation-tourist complex, interindustry complex, systematic approach, integration
processes, economic integration, target function, evolution cycle.
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Залуцький І.Р. , Ступницький І.Ф. Стан та тенденції промислового розвитку Львівської області.
Розглянуто стан та особливості розвитку промислового комплексу Львівщини за сучасних
умов. Досліджено секторальні та територіальні тенденції промислового розвитку в умовах
впливу світової фінансової кризи. Визначено фактори, що негативно впливають на розвиток
промислового виробництва. Розкрито сутність антикризової програми діяльності органів
влади Львівщини в промисловому секторі економіки. Окреслено підходи до стабілізації розвитку
промислового виробництва в умовах фінансової кризи.
Ключові слова: промисловий комплекс, тенденції промислового розвитку, фактори розвитку
промислового виробництва, стабілізація розвитку промислового виробництва.
Залуцкий И.Р., Ступницкий И.Ф. Состояние и тенденции промышленного развития Львовской
области.
Рассмотрены состояние и особенности развития промышленного комплекса Львовщины в сов
ременных условиях. Исследованы секторальные и территориальные тенденции промышленно
го развития в условиях влияния мирового финансового кризиса. Определены факторы,
неблагоприятно влияющие на развитие промышленного производства. Раскрыта сущность
антикризисной программы деятельности властей Львовщины в промышленном секторе
экономики. Очерчены подходы к стабилизации развития промышленного производства в
условиях финансового кризиса.
Ключевые слова: промышленный комплекс, тенденции промышленного развития, факторы разви
тия промышленного производства, стабилизация развития промышленного производства.
Zalutsky I.R., Stupnytsky I.F. State and Tendencies of Lviv Region Industrial Development.
The state and development peculiarities of Lviv Region industrial complex under present-day conditions
have been considered. Sectoral and territorial tendencies of industrial development in terms of global
financial crisis and the factors which have influenced negatively on industrial production development
have been investigated. Essence of the anti-crisis programme of activity of Lviv Region authorities is
exposed in the industrial sector of economy. The approaches to stabilization of industrial production
development in terms of financial crisis have been outlined.
Key words: industrial complex, tendencies of industrial development, factors of industrial production
development, stabilization of industrial production development.
Прокопович-Павлюк І.В. Розробка методології побудови багатовимірного критерію оцінки
конкурентоспроможності регіону.
Запропоновано використання багатовимірного критерію для оцінки рівня конкурентоспромож
ності регіонів України з використанням факторного та кластерного аналізів. Здійснено прик
ладне застосування розробленої моделі для регіонів України, прокласифіковано їх за рівнем
конкурентоспроможності. На основі побудованої моделі визначено фактори, які мають вплив на
рівні конкурентоспроможності відповідних груп регіонів. Обґрунтовано доцільність та якість
проведених розрахунків. Запропоновано використання розробленої моделі для узагальнюючої
оцінки рівнів конкурентоспроможності економіки регіонів.
Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, кластер, функції класифікації, стратегія,
модель оцінки конкурентоспроможності.
Прокопович-Павлюк И.В. Разработка методологии построения многомерного критерия оценки
конкурентоспособности региона.
Предложено использование многомерного критерия для оценки уровня конкурентоспособности
регионов Украины с использованием факторного и кластерного анализов. Осуществлено
прикладное применение разработанной модели для регионов Украины, проклассифицировано их
по уровню конкурентоспособности. На основании построенной модели определены факторы,
оказывающие влияние на уровни конкурентоспособности соответствующих групп регионов.
Обоснованы целесообразность и качество проведенных расчетов. Предложено использование
разработанной модели для обобщающей оценки уровней конкурентоспособности экономики
регионов.
Ключевые слова: конкурентоспособность региона, кластер, функции классификации, стратегия,
модель оценки конкурентоспособности.
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Prokopovych-Pavlyuk I.V. Development of Methodology of Construction of Multidimensional Criterion of
Evaluation of Competitiveness of the Region.
The use of multidimensional criterion for estimation of the level of competitiveness of the regions of
Ukraine using factor and cluster analysis has been offered. The applied application of the elaborated mo
del has been carried out for the regions of Ukraine, classification according to the levels of competitiveness
has been done. Based on the constructed model factors that influence the competitiveness of the relevant
regional groups have been identified. Expedience and quality of the conducted calculations have been
substantiated. The use of the elaborated model for the synthesis assessment of the competitiveness of
the region’s economy have been propose.
Key words: competitiveness of the region, cluster, functions of classification, strategy, model of estimation
of competitiveness.
Бачуріна І.В., Бутко М.П. Плодоовочева галузь України: регіональні виклики .
Розглянуто та критично проаналізовано різні підходи до досліджень регіональних проблем
розвитку плодоовочевої галузі в Україні. Визначено регіональні особливості розвитку
плодоовочевих ринків в Україні, обґрунтовано перспективні тенденції. Оцінено перспективи
розвитку плодоовочевої галузі України за кластерною моделлю, обґрунтовано та апробовано
авторську методику визначення потенційних кластерів та їх ядер. Розрахунково підтверджено
авторську гіпотезу про вирішальну роль елементів збутової інфраструктури для розміщення та
розвитку плодоовочевої галузі України.
Ключові слова: регіональний підхід, овочівництво, кластер, концентрація.
Бачурина И.В., Бутко Н.П. Плодоовощная отрасль Украины: региональные вызовы.
Рассмотрены и критически проанализированы разные подходы к исследованиям региональных
проблем развития плодоовощной отрасли в Украине. Определены региональные особенности
развития плодоовощных рынков в Украине, обоснованы перспективные тенденции. Оценены
перспективы развития плодоовощной отрасли Украины по кластерной модели, обоснована и
апробирована авторская методика определения потенциальных кластеров и их ядер. Расчетами
подтверждена авторская гипотеза о решающей роли элементов сбытовой инфраструктуры для
размещения и развития плодоовощной отрасли Украины.
Ключевые слова: региональный подход, овощеводство, кластер, концентрация.
Bachurina I.V., Butko M.P. Fruit and Vegetable Industry of Ukraine: Regional Challenges.
Different approaches to the researches of regional problems of development of fruit and vegetable industry
in Ukraine have been considered and critically analysed. Regional features of development of fruit and
vegetable markets in Ukraine, and perspective tendencies have been substantiated. The prospects of
development of fruit and vegetable industry of Ukraine according to a cluster model, grounded and
approved author’s method of determination of potential clusters and their kernels have been aprobated.
The author’s hypothesis on the decisive role of elements of sale infrastructure for allocation and
development of fruit and vegetable industry of Ukraine have been confirmed by calculations.
Key words: regional approach, fruit and vegetable industry, cluster, concentration.
Годя І.М. Проблеми розвитку міжнародної транспортної інфраструктури Закарпатської області.
Науково обґрунтовано вирішення однієї із сучасних науково-практичних проблем –
формування та розвиток регіональних транспортно-логістичних систем. Визначено,
що розвиток системи регіональних ринків може бути ефективним тільки за умови їх
раціональної територіальної організації відповідно до конкретних соціально-економічних
умов регіону. Основними напрямами розвитку прикордонної транспортної інфраструктури,
логістики прикордонного регіону визначено: практичну реалізацію можливостей вигідного
транспортно-географічного розташування регіону, активізацію роботи в контексті
розвитку міжнародного транспортного коридору, інтеграцію у транспортні коридори
країн Європи.
Ключові слова: регіон, інфраструктура, логістика, логістична система, Закарпаття, Україна,
Європейський Союз.
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Годя И.М. Проблемы развития международной транспортной инфраструктуры Закарпатской
области.
Научно обосновано решение одной из современных научно-практических проблем –
формирование и развитие региональных транспортно-логистических систем.
Определено, что развитие системы региональных рынков может быть эффективным
только при условии их рациональной территориальной организации в соответствии с
конкретными социально-экономическими условиями региона. Основными направлениями
развития приграничной транспортной инфраструктуры, логистики приграничного
региона определены: практическая реализация возможностей выгодного транспортногеографического размещения региона, активизация работы в контексте развития
международного транспортного коридора, интеграция в транспортные коридоры стран
Европы.
Ключевые слова: регион, инфраструктура, логистика, логистическая система, Закарпатье,
Украина, Европейский Союз.
Godya I.M. Problems of the Development of International Transport Infrastructure of Transcarpathian
Region.
The solving of one of the modern scientific-practical problems that represents forming and development
of regional transport-logistic systems has been substantiated. It has been determined that the
evolution of regional markets’ system can be effective in the conditions of its rational territorial
organization according to the concrete social-economical conditions of the region. The main priority
for the development of border transport infrastructure and logistics of border region covers: effective
implementation of the potential of favorable geographical location of the region, encouragement
of efforts towards establishment of international transport corridor, integration into the European
transport corridors.
Key words: region, infrastructure, logistics, logistic system, Transcarpathia, Ukraine, European
Union.
Маслак О.О. , Стасюк Н.Р., Жежуха В.Й. Регіональні аспекти оцінювання інвестиційної привабливості
як чинника стимулювання інноваційної діяльності.
Висвітлено особливості оцінювання інвестиційної привабливості регіонів як фактора
стимулювання інноваційної діяльності, наведено фактори, які слід враховувати інвесторам під
час здійснення такої оцінки. Запропоновані зміни у сфері інвестиційної політики, що призведуть
до зростання обсягів інвестицій в регіональну економіку.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестори, інвестування, інвестиційна програма,
інноваційна діяльність, оцінювання, стимулювання.
Маслак А.А., Стасюк Н.Р., Жежуха В.И. Региональные аспекты оценивания инвестиционной
привлекательности как фактора стимулирования инновационной деятельности.
Отражены особенности оценивания инвестиционной привлекательности регионов как фак
тора стимулирования инновационной деятельности, приведены факторы, которые следует
учитывать инвесторам при осуществлении такой оценки. Предложены изменения в сфере
инвестиционной политики, которые приведут к росту объемов инвестиций в региональную
экономику.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвесторы, инвестирование, инвес
тиционная программа, инновационная деятельность, оценивание, стимулирование.
Maslak О.О., Stasyuk N.R., Zhezhukha V.Yo. The Regional Aspects of Evaluation of Investment Attractiveness
as a Factor of Stimulation of Innovative Activity.
The features of evaluation of investment attractiveness of the regions as a factor of stimulation
of innovative activity have been elucidated, factors which are necessary to take into account
by investors during realization of such estimation have been presented. Changes in the field of
investment policy, which will result in growth of volumes of investments into a regional economy
have been offered.
Key words: investment attractiveness, investors, investing, investment program, innovative activity,
evaluation, stimulation.
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Олександренко І.В. Оцінка інвестиційного потенціалу регіонів .
Розглянуто методичні підходи до розрахунку та оцінки інвестиційного потенціалу, запропоновані
науковцями у сфері досліджень інвестиційних процесів на регіональному рівні. Розкривається
сутність поняття «інвестиційний потенціал» та пропонується методичний інструментарій
оцінки інвестиційного потенціалу окремого регіону. На основі запропонованої методики оцінки
здійснено розрахунок інвестиційного потенціалу в сучасних умовах та визначено рейтингові
позиції регіонів.
Ключові слова: потенціал, інвестиційний потенціал регіону, інвестиційні ресурси, інтегральний
індекс інвестиційного потенціалу.
Олександренко И.В. Оценка инвестиционного потенциала регионов.
Рассмотрены методические подходы к расчету и оценке инвестиционного потенциала,
предложенные научными работниками в сфере исследований инвестиционных процессов
на региональном уровне. Раскрывается сущность понятия «инвестиционный потенциал» и
предлагается методический инструментарий оценки инвестиционного потенциала отдельного
региона. На основе предложенной методики оценки осуществлен расчет инвестиционного
потенциала в современных условиях и определены рейтинговые позиции регионов.
Ключевые слова: потенциал, инвестиционный потенциал региона, инвестиционные ресурсы,
интегральный индекс инвестиционного потенциала.
Oleksandrenko I.V. Estimation of Investment Potential of Regions.
Methodical approaches to the calculation and estimation of investment potential, offered by scientists
in the field of researches of investment processes on the regional level have been considered. Essence of
concept «investment potential» is elucidated and the methodical mechanism of estimation of investment
potential of separate region is offered. On the basis of the offered method of estimation, the calculation
of investment potential have been carried out in modern terms and certain rating positions of the regions
have been determined.
Key words: potential, investment potential of the region, investment resources, integral index of investment
potential.
Одрехівський М.В. Логістична система інноваційних структур.
Для ефективного функціонування економічного механізму інноваційних структур запропонована
модель логістичної системи та алгоритм її функціонування, описана структура матеріальних
потоків, їх рух та механізм управління ними. Це сприятиме аналізу, оцінці та прогнозуванню
станів матеріальних потоків, підготовці та прийняттю рішень з станів вхідних і процесних
ресурсних потоків, вихідних і ринкових продуктових потоків, у підготовці й прийнятті рішень з
управління станами і ресурсних, і продуктових потоків.
Ключові слова: інновації, модель, логістика, система, структура, ресурси, процес, продукти,
потоки.
Одрехивский Н.В. Логистическая система инновационных структур.
Для эффективного функционирования экономического механизма инновационных структур
предложена модель логистической системы инновационных структур и алгоритм ее
функционирования, описаны структура материальных потоков, пути их движения и
механизм управления ими. Это будет способствовать анализу, оценке и прогнозированию
состояний материальных потоков, подготовке и принятию решений по состояниях входных
и процессных ресурсных потоков, выходных и рыночных продуктовых потоков, в подготовке
и принятии решений по управлению состояниями как ресурсных так, и продуктовых
потоков.
Ключевые слова: инновации, модель, логистика, система, структура, ресурсы, процесс, продукты,
потоки.
Odrekhivsky M.V. The System of Logistics in Innovation Structures.
For the effective functioning of economic mechanism of innovative structures the model of the logistic
system and algorithm of its functioning has been offered, the structure of financial streams, ways of
its motion and management mechanism have been described. It will be instrumental in an analysis,
estimation and prognostication of the states of financial streams, preparation and making decision after
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the states of input and process resource streams, output and market food streams, in preparation and
making decision on a management the states of both resource and food streams.
Key words: innovations, model, logistics, system, structure, resources, process, products, flows.
Дутка Г.Я., Гірна О.Й. Статистично-регресійний аналіз тенденцій ринків банківських депозитів та
кредитів населення .
Розглянуто особливості розвитку та сучасний стан вітчизняних ринків банківських депозитів і
кредитів фізичних осіб. Запропоновано використання регресійного аналізу ринкових часток для
визначення основних внутрішніх впливів ринку.
Ключові слова: ринок банківських депозитів фізичних осіб, ринок банківських кредитів фізичних
осіб, кореляційно-регресійний аналіз.
Дутка Г.Я., Гирная А.И. Статистико-регрессионный анализ тенденций рынков банковских депозитов
и кредитов населения.
Рассмотрены особенности и современное состояние отечественных рынков банковских депозитов
и кредитов физических лиц. Предложено использование регрессионного анализа рыночных долей
для определения основных внутренних влияний рынка.
Ключевые слова: рынок банковских депозитов физических лиц, рынок банковских кредитов
физических лиц, корреляционно-регрессионный анализ.
Dutka G.Ya., Girna O.Yo. Statistical-Regression Analysis of the Tendencies in the Markets of Personal Bank
Deposits and Loans.
Features and modern state of domestic markets of personal bank deposits and loans are considered.
The use of regressive analysis of market shares is offered for determination of basic internal influences
of market.
Key words: market of personal bank deposits, market of personal loans, regression-correlation
analysis.
Миколишин М.М. Аналіз розвитку ринку єврооблігацій банків в Україні.
Розглянуто питання становлення та розвитку ринку українських банківських єврооблігацій, які є
одним із перспективних напрямів залучення іноземного капіталу у банківський сектор. Розкрито
особливості емісії єврооблігацій. Здійснено аналіз сучасного стану банківських єврооблігацій
і визначено найбільш привабливі пропозиції для вкладення. Виявлено ключові проблеми, які
гальмують розвиток вітчизняних банків на міжнародному ринку боргових зобов’язань. Окреслено
подальші перспективи функціонування банківських запозичень.
Ключові слова: єврооблігації, банки, кредитний рейтинг, емісія, іноземні інвестори.
Миколишин М.М. Анализ развития рынка еврооблигаций банков в Украине.
Рассмотрен вопрос становления и развития рынка украинских банковских еврооблигаций,
являющихся одним из перспективных направлений привлечения иностранного капитала в банковс
кий сектор. Раскрыты особенности эмиссии еврооблигаций. Осуществлен анализ современного
состояния банковских еврооблигаций и определены наиболее привлекательные предложения
для вложения. Обнаружены ключевые проблемы, тормозящие развитие отечественных банков
на международном рынке долговых обязательств. Определены последующие перспективы
функционирования банковских заимствований.
Ключевые слова: еврооблигации, банки, кредитный рейтинг, эмиссия, иностранные инвес
торы.
Mykolyshyn M.M. The Analysis of Development of the Eurobonds Market of Banks in Ukraine.
The problem of becoming and development of the Eurobonds market of Ukrainian banks which are to one of
perspective directions of bringing in of foreign capital in a bank sector have been considered. The features
of emission of the eurobonds of banks have been elucidated. The analysis of modern state of bank eurobonds
have been carry out and the most attractive offers for investment have been determined. Key problems that
impede the development of domestic banks on the international debts liabilities market have been revealed.
Subsequence prospects of the functioning of the banks euroborrowings have been outlined.
Key words: Eurobonds, banks, credit rating, emission, foreign investors.
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Рисін В.В. Складові елементи ефективної ресурсної політики комерційного банку.
Розглянуто сутність ресурсної політики банку, обґрунтовано її поділ на акумуляційну та
капіталотворчу політику, охарактеризовано складові ресурсної політики – депозитну політику,
політику запозичень, політику капіталізації, кредитну та інвестиційну політику. Визначено
проблеми реалізації ресурсної політики українських банків в умовах фінансової кризи.
Ключові слова: банки, ресурсна політика банку, депозитна політика, кредитна політика, фінансо
ва криза.
Рысин В.В. Составные элементы эффективной ресурсной политики коммерческого банка.
Рассмотрена сущность ресурсной политики банка, обосновано ее разделение на аккумуляционную
и капиталотворческую политику, охарактеризованы составные ресурсной политики – депозитная
политика, политика ссуд, политика капитализации, кредитная и инвестиционная политика.
Определены проблемы реализации ресурсной политики украинских банков в условиях финансового
кризиса.
Ключевые слова: банки, ресурсная политика банка, депозитная политика, кредитная политика,
финансовый кризис.
Rysin V.V. Components of Commercial Bank’s Effective Resource Policy.
The essence of bank’ resource policy has been considered, its division into accumulation and capital
formation policy has been substantiated, the components of resource policy such as deposit policy, policy
of capitalization, borrowing policy, credit and investment policy are described. The problems of Ukrainian
banks’ resource policy realization in the condition of financial crisis have been determined.
Key words: banks, bank resource policy, deposit policy, credit policy, financial crisis.
Фостяк В.В. Роль банківського капіталу в забезпеченні розвитку національної економіки
Розглянуто важливість достатності банківського капіталу в банківській системі та в економіці
держави в цілому. Проаналізовано сучасний стан рівня капіталу вітчизняних банків порівняно з
капіталом банків зарубіжних країн. Висвітлено основні фактори, які стримують рівень розвитку
банківської системи України, та їх вплив на достатність капіталу банків.
Ключові слова: банківський капітал, глобалізація, капіталізація, банківська система.
Фостяк В.В. Роль банковского капитала в контексте глобализации экономики Украины.
Рассмотрена важность достаточности банковского капитала в банковской системе и в
экономике государства в целом. Проанализировано современное состояние уровня капитала
отечественных банков в сравнении с капиталом банков зарубежных стран. Отражены основные
факторы, сдерживающие уровень развития банковской системы Украины и их влияние на
достаточность капитала банков.
Ключевые слова: банковский капитал, глобализация, капитализация, банковская система.
Fostyak V.V. Role of Bank Capital in the Context of Globalization of Economy of Ukraine.
The estimation of sufficientness of bank capital in the banking system and in the economy of the state on
the whole has been considered. Тhe modern state of the level of capital of domestic banks, comparing it
to the capital of banks of foreign countries has been analysed. Basic factors which restrain the level of
development of the banking system of Ukraine and their influence on sufficientness of capital of banks
have been reflected.
Key words: bank capital, globalization, capitalization, banking system.
Мельник Л.Г., Кубатко О.В. Економічний розвиток регіонів України з урахуванням екологічної компоненти
в контексті сталого розвитку.
Розглядаються питання сталого розвитку – як досягнення позитивних темпів економічного
зростання разом зі зменшенням забруднення довкілля. Змодельовано зв’язок між доходами
населення і забрудненням атмосфери. Форма зв’язку між доходами та забрудненням відповідно
до теорії економіки природокористування є обернено U-подібна, тобто спочатку забруднення
зростає разом зі зростанням доходів, але потім при досягненні певного рівня доходів забруднення
повинно починати спадати. З точки зору економічної науки економічне зростання пов’язане зі
зниженням навантаження на довкілля і є одним із етапів переходу на засади сталого розвитку.
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Представлено результати моделювання і показано умови, за яких якість повітряного басейну в
Україні поліпшиться.
Ключові слова: екологічна крива Кузнеця, сталий розвиток, економічний розвиток регіонів, модель
«доходи – забруднення».
Мельник Л.Г., Кубатко А.В. Экономическое развитие регионов Украины с учетом экологической
компоненты в контексте устойчивого развития.
Рассматриваются вопросы устойчивого развития – как достижения положительных темпов
экономического роста наряду с уменьшением загрязнения окружающей среды. Смоделирована связь
между доходами на душу населения и загрязнениями атмосферы. Форма связи между доходами
и загрязнением в соответствии с теорией экономики природопользования является обратно
U-подобной, т. е. сначала загрязнение растет вместе с ростом доходов, но потом при достижении
определенного уровня доходов загрязнение должно начинать спадать. С точки зрения экономической
науки, экономический рост, сопровождающийся уменьшением давления на окружающую среду, и будет
тем этапом перехода на принципы устойчивого развития. Представлены результаты моделирования
и показаны условия, при которых качество воздушного бассейна в Украине улучшится.
Ключевые слова: экологическая кривая Кузнеца, устойчивое развитие, экономическое развитие
регионов, модель «доходы-загрязнение».
Melnyk L.G., Kubatko O.V. Economic Development of Ukrainian Regions Subject to Ecological Factor in the
Contest of Sustainable Development.
The problems of sustainable development are examined – as achievements of positive rates of the economy
growing along with diminishing of pollution of environment. Connection between profits per capita and by
pollutions of atmosphere is modelled. A form of connection between profits and pollution in accordance
with the theory of economy of nature management is back U-similar, that is at first pollution grows together
with growth of profits, but then under reaching the certain level of profits pollution must begin to fall. From
point of economic science, economy growing, attended with diminishing of pressure on an environment, and
will be that stage of passing to principles of sustainable development. Results of modeling are presented
and terms which quality of air pool in Ukraine will become better are improved.
Key words: Environmental Kuznets Curve, sustainable development, regional economic development,
Pollution–Income Model.
Хумарова Н.І. Методологічні засади екологічного планування: проблеми та перспективи впро
вадження.
Висвітлено такий важливий елемент системи організації управління природоохоронною діяль
ністю та формування природозберігаючої економіки, яким є планування впровадження і реалізації
екологічної політики, її завдань та заходів. На основі проведеного аналізу стратегічних документів
розвитку України у сфері природокористування визначено стан та перспективи розвитку
екологічного планування в умовах ринкового середовища.
Ключові слова: екологічне планування, управління природокористуванням, природозберігаюча
економіка, впровадження екологічної політики.
Хумарова Н. И. Методологические принципы экологического планирования: проблемы и перспективы
внедрения.
Освещен такой важный элемент системы организации управления природоохранной деятель
ностью и формирования природосберегающей экономики, каким является планирование внедрения
и реализации экологической политики, ее задач и мероприятий. На основе проведенного анали
за стратегических документов развития Украины в сфере природопользования определены
состояние и перспективы развития экологического планирования в условиях рыночной среды.
Ключевые слова: экологическое планирование, управление природопользованием, природо
сберегающая экономика, внедрение экологической политики.
Khumarova N.I. Methodological Principles of Ecological Planning: Problems and Prospects of Introduction.
Such important element of the system of organization of management nature protection activity and
forming of environment-safe economy as planning of introduction and realization of ecological policy, its
tasks and measures has been elucidated. On the basis of the conducted analysis of strategic documents
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of development of Ukraine in the sphere of nature management the state and prospects of the ecological
planning development in the conditions of market environment have been determined.
Key words: ecological planning, nature management, environmental-safe economy, ecological policy
introduction.
Дейнека А.М. Лісовий сектор: аналіз структури, взаємодії з іншими секторами економіки та
довкіллям.
З позицій системного підходу розглядається лісовий сектор як динамічна структура в контексті
національної економіки з урахуванням класифікації видів економічної діяльності, а також
економічних, соціальних та екологічних послуг, що надаються суспільству. Звернено увагу на
роль окремих видів капіталу у функціонуванні лісового сектора з позицій екологічної економіки.
Проаналізовано інституціональні аспекти його розвитку та сутність взаємодії з іншими
секторами економіки.
Ключові слова: лісовий сектор економіки, лісові ресурси, інституційна структура, продукція
лісового господарства, послуги лісового господарства.
Дейнека А.М. Лесной сектор: анализ структуры, взаимодействий с другими секторами экономики и
окружающей средой.
С позиций системного подхода рассматривается лесной сектор как динамическая структура в
контексте национальной экономики с учетом классификации видов экономической деятельности,
а также экономических, социальных и экологических услуг, предоставляемых обществу. Обращено
внимание на роль отдельных видов капитала в функционировании лесного сектора с позиций
экологической экономики. Проанализированы институциональные аспекты его развития и
сущность взаимодействия с другими секторами экономики.
Ключевые слова: лесной сектор экономики, лесные ресурсы, институциональная структура,
продукция лесного хозяйства, услуги лесного хозяйства.
Deyneka A.М. Forest Sector: Analysis of the Structure and Interrelations with other Sectors of Economy and
Environment.
А forest sector is analyzed as a dynamic structure in the context of national economy functioning, using
a system theory approach and taking into account classification of economic activities, and economic,
environmental and social services related to its sector. The attention is paid to the role of different types
of capital in the sector from point of view of ecological economics theory. The institutional aspects
of the sector development and the essence of interrelations with other sectors of economy have been
analyzed.
Key words: forest sector of economy, forest resources, institutional structure, forestry products, services
of forest sector.
Луців Н.Г. Принципи екологічної політики для стимулювання ефективного рекреаційного приро
докористування.
Розглядаються напрями вдосконалення національної екологічної політики у сфері рекреаційного
природокористування. В процесі впровадження механізму регулювання використання і охорони
природних ресурсів запропоновано застосовувати критеріальну оцінку вибору інструментів,
що враховує екологічну та економічну ефективність рекреаційного природокористування
і функціональне призначення окремих інструментів. З метою забезпечення екологічно
збалансованого розвитку рекреаційно-оздоровчих територій України визначено принципи для
стимулювання ефективного використання та охорони природних рекреаційних ресурсів.
Ключові слова: природні рекреаційні ресурси, рекреаційне природокористування, принципи та
інструменти економічного стимулювання, критерії економічної та екологічної ефективності.
Луцив Н.Г. Принципы экологической политики для стимулирования эффективного рекреационного
природопользования.
Рассматриваются направления усовершенствования национальной экологической политики
в сфере рекреационного природопользования. В процессе внедрения механизма регулирования
использования и охраны природных ресурсов предложено использовать критериальную оценку
выбора инструментов, учитывающую экологическую и экономическую эффективность

16

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2009, №3

рекреационного природопользования, функциональное назначение инструментов. Исходя из
цели обеспечения экологически сбалансированного развития рекреационно-оздоровительных
территорий Украины определены принципы стимулирования эффективного использования и
охраны природных рекреационных ресурсов.
Ключевые слова: природные рекреационные ресурсы, рекреационное природопользование, принци
пы и инструменты экономического стимулирования, критерии экономической и экологической
эффективности.
Lutsiv N.G. Principles of Environmental Policy for Stimulating an Effective Management of Recreational
Natural.
Trends for the improvement of the national ecological policy in management of recreational nature
management are considered. In the process of realisation of mechanism for regulation of use and
protection of natural resources is proposed to apply criteria for estimation of instruments choosing
that takes into account environmental and economic efficiency of recreational nature management and
functional destination of various instruments. With the purpose of supporting environmentally balanced
development of recreational and health-improving territories of Ukraine principles for stimulation of the
efficient use and conservation of natural recreational resources have been determined.
Key words: natural recreational resources, recreational nature management, principles and instruments
of the economic stimulation, criteria of economic and ecological efficiency.
Ткаченко Л.Г. Міжрегіональна диференціація заробітної плати: чинники та напрями регулювання.
Аналізуються ступінь та чинники диференціації заробітної плати в регіонах України,
пропонуються шляхи її регулювання.
Ключові слова: заробітна плата, регіональна диференціація, мінімальна заробітна плата,
регулювання доходів.
Ткаченко Л.Г. Межрегиональная дифференциация заработной платы: факторы и направления
регуляции.
Анализируются степень и факторы дифференциации заработной платы в регионах Украины,
предлагаются пути ее регуляции.
Ключевые слова: заработная плата, региональная дифференциация, минимальная заработная
плата, регуляция доходов.
Tkachenko L.G. Interregional Differentiation after a Wage Level: Factors and Adjusting Trends.
A degree and factors of differentiation of salary in the regions of Ukraine has been analyzed, the ways
of its adjusting have been offered.
Key words: salary, regional differentiation, minimum wage, the adjusting of profits.
Козик В.В., Данчак Л.І. Соціальне та доступне житло: проблеми формування та фінансування.
Проаналізовано нормативно-правові акти з питань державного забезпечення громадян житлом
та дотримання норм забезпеченості в Україні. Сформовано порівняльну характеристику двох
типів квартирного житла (соціального і доступного): за правом власності, за джерелами
фінансування, за правом на отримання та за мінімальними нормами надання житла. Уточнено
трактування понять «соціальне житло» та «доступне житло» та встановлено відповідність
до них чинних підходів, визначено основні відмінності у їх формуванні та фінансуванні.
Ключові слова: житловий фонд, соціальне житло, доступне житло, фінансування.
Козык В.В., Данчак Л.И. Социальное и доступное жилье: проблемы формирования и финансирования.
Проанализированы нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов государственного
обеспечения граждан жильем и соответствия нормам обеспечения в Украине. Сформирована
сравнительная характеристика двух типов квартирного жилья (социального и доступного): по
праву собственности, по источникам финансирования, по праву на получение и по минимальным
нормам обеспечения жильем. Уточнена трактовка понятий «социальное жилье» и «доступное
жилье» и установлено их соответствие действующим подходам, а также определены основные
отличия в их формировании и финансировании.
Ключевые слова: жилищный фонд, социальное жилье, доступное жилье, финансирование.
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Kozyk V.V., Danchak L.I. Social and Available Dwelling: Problems of Forming and Financing.
Legislative acts concerning issues of public housing provision and regulatory compliance of housing
provision in Ukraine have been analyzed. The comparative description of two types of habitation (social
and available) based on the right of ownership, sources of funding, rights to get a flat and the minimum
norm of its granting has been formed. The description of the «social dwelling» and «available dwelling»
concept has been specified, the correspondence of valid approaches has been established and the main
differences in its forming and financing have been determined.
Key words: housing fund, social dwelling, available dwelling, financing.
Тимечко І.Р. , Мікула Н.А. , Музичук О.Є. Регіональні дослідження впливу прикордонної торгівлі на
життєдіяльність мешканців прикордоння
Розглянуто вплив прикордонної торгівлі на життєдіяльність мешканців прикордоння на основі
соціологічного дослідження, а також дотичних регіональних досліджень. Вивчено поведінку й
мотивацію людей у різних аспектах (залежно від віку, національності, соціального стану, освіти,
місця проживання тощо) та умови, що визначають масовість зайнятих у прикордонній торгівлі,
формування транскордонних потоків на основі соціальних ознак. Обґрунтовано роль та місце
прикордонної торгівлі в життєдіяльності населення прикордонних територій. Запропоновано
напрями вдосконалення нормативно-правової бази організації прикордонної торгівлі в умовах
участі України в СОТ.
Ключові слова: прикордонна торгівля, прикордонна територія.
Тимечко И.Р., Микула Н.А., Музичук О.Е. Региональные исследования влияния пограничной торговли на
жизнедеятельность жителей пограничья.
Рассмотрено влияние пограничной торговли на жизнедеятельность жителей пограничья на
основе социологического исследования, а также касательных региональных исследований.
Изучены поведение и мотивация людей в разных аспектах (в зависимости от возраста,
национальности, социального состояния, образования, места проживания и т. д.) и условия,
определяющие массовость занятых в пограничной торговле, формирование трансграничных
потоков на основе социальных признаков. Обоснованы роль и место пограничной торговли
в жизнедеятельности населения пограничных территорий. Предложены направления
совершенствования нормативно-правовой базы организации пограничной торговли в условиях
участия Украины в ВТО.
Ключевые слова: пограничная торговля, пограничная территория.
Tymechko І.R., Mikula N.A., Muzychuk O.Ye. Regional Research of the Impact of the Border Tradе on the Vital
Functions of Habitants of Frontier.
Influence of the border tradе on the vital functions of frontier habitants on the basis of sociological
research, and also tangent regional researches has been considered. A conduct and motivation of people
in different aspects (depending on age, nationality, social state, education, places of residence and
others like that) and terms which determine mass character of those busy in the frontier, the forming of
transborder streams on the basis of social features have been studied. Trends of perfection of normativelegal base of organization of the border tradе in the conditions of participation of Ukraine in WTO have
been offered.
Key words: border tradе, boundary territory.
Калинець К.С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його
використання в Україні
Визначено світові моделі організації фінансового ринку, подано їх коротку характеристику. На
основі цих моделей проаналізовано досвід організації фондових бірж у США, Німеччині, Франції
та Польщі. З’ясовано основні характерні особливості розвитку біржової торгівлі в цих країнах,
а саме: структуру органів державного регулювання, діяльність саморегулювальних організацій,
депозитарно-клірингову систему, систему зарахування взаємних вимог та зобов’язань, значення та
структуру професійних учасників фондової біржі. Водночас проаналізовано динаміку абсолютної
капіталізації фондових бірж у досліджуваних країнах, визначено її тенденції та проблеми.
Ключові слова: фондова біржа, капіталізація, динаміка розвитку, ефективність.
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Калынец Е.С. Анализ мирового опыта организации фондовой биржи в контексте возможностей его
использования в Украине.
Определены мировые модели организации финансового рынка, подана их краткая характеристика.
На основе этих моделей проанализирован опыт организации фондовых бирж в США, Германии,
Франции и Польше. Выяснены основные характерные особенности развития биржевой торговли
в этих странах, а именно: структура органов государственной регуляции, деятельность
саморегулируемых организаций, депозитарно-клиринговая система, система зачисления взаимных
требований и обязательств, значение и структура профессиональных участников фондовой
биржи. В то же время проанализирована динамика абсолютной капитализации фондовых бирж
в исследуемых странах, определены ее тенденции и проблемы.
Ключевые слова: фондовая биржа, капитализация, динамика развития, эффективность.
Kalynets K.S. Analysis of World Experience of Organization of Stock Exchange in the Context of Possibilities
of its Use in Ukraine.
World models of organization of financial market and their short characteristics have been presented.
On the basis of these models the experience of stock exchanges organization in the USA, Germany,
France and Poland has been analyzed. The basic characteristic features of development of exchange
trade in these countries, namely: structure of organs of government control, activity of stocks exchanges,
depositary-clearing system, system of implementation of mutual requirements and obligations, value
and structure of professional participants of stock exchange have been elucidated. The dynamics of
absolute capitalization of stock exchange has been at the same time analysed in the probed countries,
its tendencies and problems have been determined.
Key words: stock exchange, capitalization, dynamics of development, efficiency.
Залога З.М. Аграрний протекціонізм в Японії та проблеми продовольчої безпеки.
Показано, що роль держави в економіці Японії і сільському господарстві як важливішій
галузі життєзабезпечення дуже важлива. Поступово переходячи від прямих до непрямих
інструментів регулювання найважливіших галузей економіки, до яких, безперечно, належить
сільське господарство, держава проводить високоефективну політику захисту внутрішнього
споживача. Аграрний протекціонізм в Японії дозволив перетворити фермера в ефективного
партнера держави, забезпечити відповідний рівень продовольчої безпеки.
Ключові слова: аграрний протекціонізм, аграрна політика, захист внутрішнього споживача,
продовольча безпека.
Залога З.М. Аграрный протекционизм в Японии и проблемы продовольственной безопасности.
Показано, что роль государства в экономике Японии и сельском хозяйстве как важнейшей отрасли
жизнеобеспечения весьма значительна. Постепенно перейдя от прямых к косвенным инструментам
регулирования экономики в ряде ее важнейших отраслей, к которым, бесспорно, относится
сельское хозяйство, государство проводит высокоэффективную политику защиты внутреннего
производителя. Аграрный протекционизм в Японии позволил превратить фермера в эффективного
партнера государства, обеспечить соответствующий уровень продовольственной безопасности.
Ключевые слова: аграрный протекционизм, аграрная политика, защита внутреннего потреби
теля, продовольственная безопасность.
Zaloga Z.M. Agrarian Protectionism in Japan and Problems of Food Security.
The role of state in economy of Japan and agriculture as critical branch of life provision is fairly
significant. Gradually having passed from direct to indirect instruments for the regulation of the important
branches of economy, which without any doubt include the agriculture, the state pursues highly efficient
policy of protecting the internal producer. Agrarian protection in Japan allowed to transform the farmer
into efficient state partner, to ensure corresponding level of food security.
Key words: agrarian protectionism, agrarian policy, internal consumer protection, food safety.
Колісник М.К., Ульянова А.М. Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепції управління
конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур .
За результатами аналізу останніх досліджень із стратегічного управління та в контексті
дослідження проблематики оцінювання синергічних ефектів виробничо-господарських структур
ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2009, №3

19

визначено поняття синергічних ефектів виробничо-господарських структур (ВГС); узагальнено
основні підходи оцінювання синергічних ефектів, а також окреслено підхід до оцінювання
синергічних ефектів всередині ВГС.
Ключові слова: виробничо-господарські структури, синергічні ефекти, управління конкуренто
спроможністю, оцінка.
Колесник М.К., Ульянова А.М. Оценивание синергических эффектов как элемент концепции управления
конкурентоспособностью Юпроизводственно-хозяйственных структур.
По результатам анализа последних исследований по стратегическому управлению и в контексте
исследования проблематики оценивания синергических эффектов производственно-хозяйствен
ных структур определено понятие синергических эффектов производственно-хозяйственных
структур (ПХС); обобщены основные подходы к оцениванию синергических эффектов, а также
очерчен подход к оцениванию синергических эффектов внутри ПХС.
Ключевые слова: производстенно-хозяйственные структуры, синергические эффекты, управление
конкурентоспособностью, оценка.
Kolisnyk M.K., Ulyanova A.M. Evaluation of Synergic Effects as the Element of Competitiveness Management
Conception of Production and Economic Structures.
As a result of analysis of the latest researches in the sphere of the strategic management and in the context
of research of evaluation of synergic effects of production-economic structures the definition of synergic
effects concept in production-economic structures has been given, basic approaches of evaluation of
synergic effects have been generalized, and also approach to the evaluation of synergic effects inside
production-economic structures has been outlined.
Key words: production-economic structures, synergic effects, competitiveness management,
evaluation.
Блонська В.І. Вплив майнових податків на рівень доходів місцевих бюджетів.
Розглянуто структуру видатків бюджетів місцевого самоврядування. Досліджено основні
різновиди та особливості майнових податків, які вже діють в Україні. Проаналізовано динаміку
надходжень податків на майно до Зведеного бюджету України. На прикладі міського бюджету
міста Львова з’ясовано значення майнових податків для формування доходної частини місцевих
бюджетів.
Ключові слова: податки на майно, бюджет, видатки, доходи.
Блонская В.И. Влияние имущественных налогов на уровень доходов местных бюджетов.
Рассмотрена структура расходов бюджетов местного самоуправления. Исследованы
основные разновидности и особенности имущественных налогов, уже действующих в Украине.
Проанализирована динамика поступлений налогов на имущество в Сводный бюджет Украины.
На примере городского бюджета города Львова выяснено значение имущественных налогов для
формирования доходной части местных бюджетов.
Ключевые слова: налог на имущество, бюджет, расходы, доходы.
Blonska V.I. Influence of Property Taxes on the Level of Profits of Local Budgets.
The structure of budgets of local governments expenditures is considered. The basic types and
characteristics of property taxes that are already operating in Ukraine are investigated. The dynamics of
taxes on property income in the Consolidated Budget of Ukraine is analyzed. By the example of the city
budget of Lviv the value of property taxes for a profitable part of local budgets has been determined.
Key words: taxes on property, budget, expenditures, incomes.
Шкварчук Л.О. Оцінка ризику діяльності суб’єктів ринку.
Проведена кількісна та якісна оцінка ризику діяльності суб’єктів продовольчого ринку. Здійснено
ранжування суб’єктів за рівнем ризиковості на основі абсолютних та відносних показників ризику.
Запропоновані підходи до врахування ризику під час планування діяльності на продовольчому
ринку.
Ключові слова: ризиковість, рівень ризику, середній очікуваний прибуток, ймовірність втрат,
фактори ризику.
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Шкварчук Л.А. Оценка риска деятельности субъектов рынка.
Проведена количественная и качественная оценка риска деятельности субъектов про
довольственного рынка. Осуществлено ранжирование субъектов по уровню рискованности на
основе абсолютных и относительных показателей риска. Предложены подходы к учёту риска
при планировании деятельности на продовольственном рынке.
Ключевые слова: рискованность, уровень риска, средняя ожидаемая прибыль, вероятность
потерь, факторы риска.
Shkvarchuk L.O. Evaluation of Risk of Market Subjects Activity.
The quantitative and qualitative evaluation of activity risk of food market subjects has been conducted.
Ranging of subjects according to the level of riskiness on the basis of absolute and relative risk indexes
has been carried out. Approaches to the account of risks at food market activity planning have been
offered.
Key words: riskiness, risk level, average expected income, probability of losses, risk factors.
Рак Н.Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями.
Розкрито сутність нового типу економіки – економіки знань, визначено три головні складові
управління знаннями (місця, люди та речі), обґрунтовано фактори (людський, філософський,
організаційний, технологічний, системний, глобальний, біологічний, індивідуальний, фактор
навчання, фактор часу, ірраціональність знання, раціональність знання) управління знаннями.
Ключові слова: економіка знань, знання, управління знаннями, фактори управління знаннями.
Рак Н.Е. Экономика знаний: сущность и факторы управления знаниями.
Раскрыта сущность нового типа экономики -- экономики знаний, определены три главных
составляющих управления знаниями (места, люди и вещи), обоснованы факторы (человеческий,
философский, организационный, технологический, системный, глобальный, биологический,
индивидуальный, фактор обучения, фактор времени, иррациональность знания, рациональность
знания) управления знаниями.
Ключевые слова: экономика знаний, знание, управление знаниями, факторы управления
знаниями.
Rak N.Ye. Knowledge Economy: Essence and Factors of Management of Knowledge.
The essence of a new type of economy – the knowledge economy have been elucidated, three main
parts of management of knowledge (places, peoples and things) have been determined, factors of
management of knowledge (human, philosophical, organizational, technological, systemative, global,
biological, individual, training, temporal, irrationality of knowledge, rationality of knowledge) have
been substantiated.
Key words: knowledge economy, knowledge, management of knowledge, factors of management of
knowledge.
Адамовський О. М. Ідея сталого лісокористування у ретроспективі.
Проаналізовано еволюцію ідеї сталого лісокористування. Подано європейський досвід
втілення понять та принципів сталого лісокористування у ретроспективі за останні
триста років. Проаналізовано та узагальнено поняття та принципи, починаючи з перших
праць Краловіча, Швестки, Гартіга з подальшим їх розвитком та вдосконаленням Юдейхом,
Вагнером, Баедером, Кнухелем, Mантелем, Ріхтером та Дейвісом до сьогоднішнього
розуміння сталого лісокористування. На думку автора, ідея «цільового лісу» вказує на
необхідність оптимізації процесу прийняття рішень через регулювання розмірів та часових
меж лісокористування в Україні.
Ключові слова: стале лісокористування, використання лісових ресурсів, модель, цільовий ліс,
оптимізація, процес прийняття рішень.
Адамовский А.Н. Идея устойчивого лесопользования в ретроспективе.
Проанализирована эволюция идеи устойчивого лесопользования. Представлен европейский
опыт воплощения понятий и принципов устойчивого лесопользования в ретроспективе за
последние триста лет. Проанализированы и обобщены понятия и принципы, начиная с первых
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трудов Краловича, Швестки, Гартига с последующим их развитием и совершенствованием
Юдейхом, Вагнером, Баэдером, Кнухелем, Mантелем, Рихтером и Дейвисом к сегодняшнему
пониманию устойчивого лесопользования. По мнению автора, идея «целевого леса» указывает на
необходимость оптимизации процесса принятия решений через регуляцию размеров и временных
границ лесопользования в Украине.
Ключевые слова: устойчивое лесопользование, использование лесных ресурсов, модель, целевой
лес, оптимизация, процесс принятия решений.
Adamovsky O.M. Sustainable Forest Exploitation Idea in Retrospective.
The evolution of sustainable forest exploitation idea has been analysed. European experience of
implementation of terminology and principles of sustainable forest exploitation developed over the last
three hundred years has been described. The history of forest management thinking, beginning with the
first articles of Kralovich, Schwestka, Hartig; the tracing of the subsequent development and improvement
of concepts by Judeikh, Wagner, Baeder, Knukhel, Mantel, Richter, and Davis; then the present day
meaning of sustainable forest exploitation terms and principles have been substantiated. The concept of
the «target forest» as an idea that facilitates decision making optimization by regulating the harvesting
areas and time limits of forest exploitation in Ukraine have been determined.
Key words: sustainable forest exploitation, forest resources use, model, target forest, optimization,
decision making process.
Лабецька Л.М. Теоретико-методологічні засади іпотеки та іпотечного кредиту.
Розглядається зміст поняття іпотеки та предмета іпотеки, аналізуються класифікації видів
іпотеки, подається узагальнена класифікація іпотеки за критеріями. Поряд із розкриттям суті
подається перелік основних принципів та функцій іпотечного кредиту. На основі проведеного
аналізу існуючих визначень сформульоване авторське визначення іпотеки. Розглядаються критерії
віднесення об’єкта нерухомого майна до предмета іпотеки, досліджується взаємозв’язок застави
та позики під цю заставу.
Ключові слова: іпотека, іпотечний кредит, предмет іпотеки, функції іпотечного кредиту.
Лабецкая Л.М. Теоретико-методологические принципы ипотеки и ипотечного кредита.
Рассматривается содержание понятия ипотеки и предмета ипотеки, анализируются
классификации видов ипотеки, дается обобщенная классификация ипотеки по критериям. Наряду
с раскрытием сущности дается перечень основных принципов и функций ипотечного кредита. На
основе проведенного анализа существующих определений сформулировано авторское определение
ипотеки. Рассматриваются критерии отнесения объекта недвижимого имущества к предмету
ипотеки, исследуется взаимосвязь залога и ссуды под этот залог.
Ключевые слова: ипотека, ипотечный кредит, предмет ипотеки, функции ипотечного
кредита.
Labetska L.M. Theoretic-Methodological Principles of Mortgage and Mortgage Credit.
The essence of concept of mortgage and the subject of mortgage is examined, classifications of types
of mortgage are analysed, the generalized classification of mortgage is given according to the criteria.
Equally with the disclosure the list of basic principles and functions of mortgage credit is given. On the
basis of the conducted analysis of existing definitions author’s definition of mortgage has been formulated.
The criteria of the reference of object of the real estate to the subject of mortgage, interrelation of
mortgage and loan under this mortgage have been investigated.
Key words: mortgage, mortgage credit, subject of mortgage, functions of mortgage credit.
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