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Анотації
Кизим М.О. , Гейман О.А. Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки,
особливості та механізми..
Аналізуються проблеми сценарного моделювання розвитку соціально-економічних систем.
Визначено сутність, напрямки та особливості використання сценарного підходу. Проаналізовано
розходження між сценарним підходом до моделювання та прогнозування й традиційними
методами стратегічного планування та доведено переважну перспективність сценарного
підходу для вирішення проблем регіонального розвитку. Розглянуті види сценаріїв та методи їх
побудови, в тому числі математичні методи побудови сценаріїв розвитку соціально-економічних
систем. Проаналізовано механізми реалізації сценарного моделювання та наведено формальний
опис проблеми сценарного дослідження.
Ключові слова: сценарій, моделювання, регіон, стратегія.
Кизим Н.А., Гейман О.А. Сценарное моделирование развития социально-экономических систем:
направления, особенности и механизмы.
Анализируются проблемы сценарного моделирования развития социально-экономических
систем. Определены сущность, направления и особенности использования сценарного подхода.
Проанализированы отличия между сценарным подходом к моделированию и прогнозированию и
традиционными методами стратегического планирования, доказана преобладающая перспек
тивность сценарного подхода для решения проблем регионального развития. Рассмотрены виды
сценариев и методы их построения, в том числе математические методы построения сценариев
развития социально-экономических систем. Проанализированы механизмы реализации сценарного
моделирования и приведено формальное описание проблемы сценарного исследования.
Ключевые слова: сценарий, моделирование, регион, стратегия.
Kyzym M.O., Geyman O.A. Scenario Modeling of Development of the Socio-Economic Systems: Trends,
Features and Mechanisms.
The problems of scenario modeling of development of socio-economic systems are analyzed. The
essence, trends and peculiarities of the use of scenario approach have been determined. The differences
between scenario approach to modeling and forecasting and traditional methods of strategic planning
have been analyzed, the dominant availability of scenario approach to the solution of the problems of
regional development has been proved. The types of scenarios and methods of its creating including the
mathematical methods of creating of scenarios of development of socio-economic systems have been
considered. The mechanisms of realization of scenario modeling have been analyzed and the formal
description of the problem of scenario research has been given.
Key words: scenario, modeling, region, strategy.
Ісаченко Д.А.Практика стратегічного планування розвитку регіонів.
Досліджено довгострокові стратегії розвитку ряду регіонів, які розташовані в різних
природокліматичних зонах, мають різні промислові, трудові та фінансові потенціали,
різні природні ресурси, володіють різною транспортною інфраструктурою та мають інші
відмінності. Доведено, що вимога взаємного узгодження сценаріїв розвитку різних галузей
регіонального та загальнодержавного господарства не виконується, та, як і раніше, ці сценарії
існують кожен сам по собі. Жоден із досліджених регіонів не ставив у своїх стратегіях
завдань щодо формування оптимальної (раціональної) галузевої та виробничої структури
економіки регіону.
Ключові слова: розвиток, стратегія, регіон, галузева та виробнича структура, програми,
соціально-економічний розвиток, планування..
Исаченко Д.А. Практика стратегического планирования развития регионов.
Исследованы долгосрочные стратегии развития ряда регионов, расположенных в разных
природоклиматических зонах и имеющих разные промышленные, трудовые и финансовые
потенциалы, разные природные ресурсы, владеющих разной транспортной инфраструктурой
и имеющих другие отличия. Доказано, что требование взаимной увязки сценариев развития
разных отраслей регионального и общегосударственного хозяйства не выполняется, и, как и
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раньше, эти сценарии существуют каждый сам по себе. Ни один из исследованных регионов не
ставил в своих стратегиях задач по формированию оптимальной (рациональной) отраслевой и
производственной структуры экономики региона.
Ключевые слова: развитие, стратегия, регион, отраслевая и производственная структура,
программы, социально-экономическое развитие, планирование.
Isachenko D.A. Practice of the Strategic Planning of Development of the Regions.
Its have been studied long-term strategies of development of range of the regions which are located in
different nature climatic areas, have different industrial, labour and financial potentials, different natural
resources, own a different transport infrastructure and have other differences. It has been proved that
the requirement of the associativity of scenarios of development of different industries of regional and
national economy is not realized, and as well as before these scenarios exist each in itself. None of the
investigational regions put in their strategies the tasks in relation to the forming of optimum (rational)
branch and production structure of economy of the region.
Key words: development, strategy, region, branch and production structure, programs, socio-economic
development, planning.
Мікловда B.П , Товт К.С. Ефективність діяльності малих підприємств на регіональному ринку
послуг (на прикладі Закарпатської області).
Здійснено аналіз стану та тенденцій діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг
(на прикладі Закарпатської області), особливостей формування ефективного малого бізнесу в умовах
ринкової трансформації економіки регіону. Визначено особливості оцінки соціальної та економічної
ефективності малих підприємств на регіональному ринку послуг. Виявлено суперечності діяльності
малих підприємств на підставі отриманих результатів оцінки показників ефективності.
Ключові слова: мале підприємство, регіональний ринок послуг, ефективність, продуктивність
праці, рентабельність, зайнятість.
Микловда B.П., Товт Е.С. Эффективность деятельности малых предприятий на региональном
рынке услуг (на примере Закарпатской области).
Осуществлен анализ состояния и тенденций деятельности малых предприятий на региональном
рынке услуг (на примере Закарпатской области), особенностей формирования эффективного
малого бизнеса в условиях рыночных трансформаций экономики региона. Определены особенности
оценки экономической и социальной эффективности малых предприятий на региональном рынке
услуг. Выявлены противоречия в деятельности малых предприятий на основании полученных
результатов оценки показателей эффективности.
Ключевые слова: малое предприятие, региональный рынок услуг, эффективность, произ
водительность труда, рентабельность, занятость.
Miklovda V.Р., Tovt K.S. Effectiveness of Small Enterprises Activity at the Regional Services Market (on the
еxample of Transcarpathian Region).
The analysis of the state and tendencies of activity of small enterprises at the regional market of services
(on the example of the Transcarpathian region), features of forming of effective small business in the
conditions of market transformations of economy of region is carried out. The features of estimation
of economic and social efficiency of small enterprises are certain at the regional market of services.
Contradictions in activity of small enterprises on the basis of the got results of estimation of indexes of
efficiency are exposed.
Key words: small enterprise, regional services market, effectiveness, profitability, labor productivity,
employment.
Гринькевич О.С. , Біль М.М. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту
регіону.
Узагальнено методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичної галузі
на різних рівнях управління у цій галузі, зокрема держави, регіону, організації. Враховуючи
стратегічне значення розвитку туризму для багатьох регіонів України, особлива увага
звернена на можливість оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту в контексті
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забезпечення конкурентоспроможності регіону. З цією метою запропоновано визначення поняття
«туристичний продукт регіону» як сукупність усіх видів товарів і послуг, які пропонуються у
регіоні для різних категорій споживачів і розроблені на основі регіональних історико-культурних,
природних та інших туристичних ресурсів території. Здійснено оцінку конкурентоспроможності
туристичного продукту областей Карпатського регіону з використанням методів стратегічного
аналізу, зокрема матриці Бостонської консалтингової групи.
Ключові слова: туристичний продукт регіону, конкурентоспроможність, стратегічний аналіз,
матриця Бостонської консалтингової групи.
Грынькевич О.С., Биль М.М. Усовершенствование оценки конкурентоспособности туристического
продукта региона.
Обобщены методические подходы к оценке конкурентоспособности туристической отрасли
на разных уровнях управления в этой отрасли, в частности государства, региона, организации.
Учитывая стратегическое значение туризма для многих регионов Украины, особое внимание
обращено на возможность оценки конкурентоспособности туристического продукта в
контексте обеспечения конкурентоспособности региона. С этой целью предложено определение
понятия «туристический продукт региона» как совокупность всех видов товаров и услуг,
предлагающихся в регионе для различных категорий потребителей и разработанных на
основании историко-культурных, природных и других туристических ресурсов территории.
Осуществлена оценка конкурентоспособности туристического продукта областей Карпатского
региона с использованием методов стратегического анализа, в частности матрицы Бостонской
консалтинговой группы.
Ключевые слова: туристический продукт региона, конкурентоспособность, стратегический
анализ, матрица Бостонской консалтинговой группы.
Grynkevych O.S., Bil M.M. Improvement of the Competitiveness of Tourism Product of Region.
Methodological approaches to assessment of the competitiveness of the tourism industry at various
levels of management in its branch, including the state, region or organization have been generalized.
Taking into account the strategic importance of tourism development for many regions of Ukraine,
special attention is paid to the opportunity to assess the competitiveness of tourism product in the
context of regional competitiveness. With its aim a definition of «tourism product of the region» as a
combination of all of products and services offered in the region for different categories of consumers
and elaborated on the basis of the regional historical, cultural, natural and other tourist resources of
the territory has been proposed. The estimation of competitiveness of tourism product of the regions
of the Carpathian region using the methods of strategic analysis, including Boston Consulting Group
matrix has been carried out.
Key words: tourism product region, competitiveness, strategic analysis, matrix of Boston Consulting
Group..
Щурик М.В. Відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону на засадах сталого
розвитку.
Обґрунтовано потребу організації процесу відтворення земельних ресурсів аграрного сектора
Карпатського макрорегіону на засадах сталого розвитку. Досліджено стан та нинішній рівень
використання, збереження, поліпшення та охорони сільськогосподарських угідь відповідно до
проголошених світовою спільнотою пріоритетів. Розкрито потребу посилення адресності
та інформованості, що стосується механізму імплементації основоутворюючих принципів
використання земель через призму розв’язання триєдиного завдання: поліпшення екології,
підвищення економічної ефективності та належного розв’язання соціального пакету проблем.
Ключові слова: економіка, екологія, соціум, фінансування, трансформація, відтворення,
збереження.
Щурык М.В. Воспроизводство земельных ресурсов Карпатского макрорегиона на принципах ус
тойчивого развития.
Обоснована потребность организации процесса воспроизводства земельных ресурсов аграрного
сектора Карпатского макрорегиона на принципах устойчивого развития. Исследованы состояние
и нынешний уровень использования, сохранения, улучшения и охраны сельскохозяйственных угодий
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9

в соответствии с провозглашенными мировым сообществом приоритетами. Раскрыта потреб
ность усиления адресности и информированности, касающейся механизма имплементации
основообразующих принципов использования земель через призму решения триединой задачи:
улучшения экологии, повышения экономической эффективности и надлежащего решения
социального пакета проблем.
Ключевые слова: экономика, экология, социум, финансирование, трансформация, воспроизводство,
сохранение.
Shchuryk M.V. Recreation of the Land Resources of the Carpathian Macroregion on the Principles of
Sustainable Development.
Necessity of organization of the process of reproduction of the land resources of agrarian sector of the
Carpathian macroregion on principles of sustainable development has been substantiated. The state and
present level of the use, maintenance, improvement and protection of agricultural lands in accordance
with the priorities proclaimed by the international community have been studied. The necessity of
the strengthening of addressness and awareness, which touches the mechanism of implementation of
formative basis principles of the use of lands through the prism of decision of triune task, has been
elucidated: improvement of ecology, increase of economic efficiency and proper decision of social
package of problems.
Key words: economy, ecology, social medium, financing, transformation, reproduction, maintenance.
Горбовий В.І. Підвищення конкурентоспроможності гірських територій як передумова сталого
розвитку Карпат/
Розглядається проблема формування єдиного комплексного підходу до вирішення проблеми
транскордонної співпраці через участь транскордонних регіонів у європейських програмах
співпраці та розвитку. Особлива увага приділяється ролі єврорегіонів, у першу чергу Карпатського
Єврорегіону, у сприянні розвитку території шляхом залучення коштів Програм транскордонної
співпраці Європейського інструменту партнерства і добросусідства. Аналізується сучасний
стан підтримки розвитку гірських територій на національному та європейському рівні та
визначаються перспективи подальшого розвитку Карпат. Зокрема, обґрунтовується необхід
ність затвердження окремої операційної програми Європейського Союзу для території Карпат,
а також розробка концепції даної програми.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, стратегія розвитку, пріоритет, конкуренто
спроможність, транснаціональна співпраця, європейські регіони, європейська інтеграція, місцеве
самоврядування.
Горбовой В.И. Повышение конкурентоспособности горных территорий как предпосылка устойчи
вого развития Карпат.
Рассматривается проблема формирования единого комплексного подхода к решению проблемы
трансграничного сотрудничества посредством участия трансграничных регионов в европейских
программах сотрудничества и развития. Особое внимание уделяется роли еврорегионов, в первую
очередь Карпатского Еврорегиона, в содействии развитию территории путем привлечения
средств Программ трансграничного сотрудничества Европейского инструмента партнерства и
добрососедства. Анализируется современное состояние поддержки развития горных территорий
на национальном и европейском уровне и определяются перспективы дальнейшего развития
Карпат. В частности, обосновывается необходимость утверждения отдельной операционной
программы Европейского Союза для территории Карпат, а также разработка концепции
данной программы.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, стратегия развития, приоритет,
конкурентоспособность, транснациональное сотрудничество, европейские регионы, европейская
интеграция, местное самоуправление.
Gorbovy V.I. Increase of Competitiveness of Mountain Territories As Pre-Condition of Sustenable Development
of Carpathians.
The problem of the forming of the single complex approach to the decision of the problem of transborder
cooperation through participating of transborder regions in the European programs of cooperation and
development is considered. Particular attention is paid to the role of Euroregions, first of all Carpathian
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Euroregion, in promotion of territorial development by means of getting funds from Programs of
transborder cooperation of European Instrument of Partnership and Neighborhood. The present state of
national and European support of mountainous territories development is analyzed and the perspectives
of the future development of the Carpathians are determined. In particular, the necessity of ratification
of the separate operational program of European Union for the territory of the Carpathians, and also
elaboration of conception of its program are substantiated.
Key words: transborder cooperation, strategy of development, priority, competitiveness, transnational
cooperation, European regions, European integration, local self-government.
Боднар І.Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі.
Аналізуються теоретичні аспекти та основні напрями інвестиційної діяльності в Україні,
визначені проблеми та запропоновані інструменти посилення інвестиційної активності з метою
стимулювання ефективного притоку іноземного капіталу в Україну. Визначені переваги прямих
іноземних інвестицій. Аналізується вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України.
Для оцінки впливу пропонується комплекс характеристик і показників. Визначені пріоритетні
регіони щодо залучення іноземних інвестицій в Україну.
Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, пріоритетні регіони України для
іноземного інвестування, економічний розвиток.
Боднар И.Р. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Украину на современном этапе.
Анализируются теоретические аспекты и основные направления инвестиционной деятельности в
Украине, определены проблемы и предложены инструменты усиления инвестиционной активнос
ти с целью стимулирования эффективного прилива иностранного капитала в Украину. Определе
ны преимущества прямых иностранных инвестиций. Анализируется влияние иностранного
капитала на экономическое развитие Украины. Для оценки влияния предлагается комплекс
характеристик и показателей. Определены приоритетные регионы по привлечению иностранных
инвестиций в Украину.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, приоритетные
регионы Украины для иностранного инвестирования, экономическое развитие.
Bodnar I.R. Problems of Foreign Investment Involving into Ukrainian Economy in the Modern
Circumstances.
Theoretical aspects and the main vectors of investment activity in Ukraine have been analyzed, also
problems and instruments of investment activity strengthening with the purpose of foreign capital attraction
effectiveness into Ukrainian economy have been determined. Advantages of direct foreign investments
have been determined. Influence of the foreign capital on economic development of Ukraine has been
analyzed. For the influence estimation the complex of characteristics and indicators has been offered.
Priority regions concerning attraction of foreign investments into Ukraine have been determined.
Key words: foreign investments, investment activity, priority regions of Ukraine for foreign investments,
economic development.
Іртищева І.О. Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та
завдання управління.
Розглядаються актуальні проблеми регіональної інноваційної політики, аналізується динаміка
інноваційної активності в регіоні. Розглянуто питання суті і значення інновацій та досліджують
ся проблеми інноваційної діяльності. Розглянуто проблеми інноваційного розвитку, чинники, що
негативно впливають на інноваційну діяльність підприємств регіону. Визначені основні умови,
що сприяють покращенню інноваційних процесів.
Ключові слова: інновації, інноваційні технології, механізм інноваційного розвитку.
Иртыщева И.О. Региональное инновационное развитие агропродовольственной сферы: современное
состояние и задание управления.
Рассматриваются актуальные проблемы региональной инновационной политики, анализируется
динамика инновационной активности в регионе. Рассмотренны вопросы сущности и значения
инноваций, а также исследуются проблемы инновационной деятельности. Рассмотрены
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проблемы инновационного развития, факторы, негативно влияющие на инновационную
деятельность предприятий региона. Определены основные условия, влияющие на улучшение
инновационных процессов.
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, механизм инновационного развития.
Irtyshcheva I.O. Regional Innovative Development of Agro Food Sphere: Modern State and Task of
Management.
The issues of regional innovative policy are researched, the dynamics of innovative activity in the regions
is analysed. The essence and importance of innovations have been considered, and the problems of
innovation activity have been examined. Problems of innovative development, the factors which act
negatively on innovative activity of the enterprises of the region have been considered. Basic conditions
that influence on the improvement of innovative have been determined.
Key words: innovation, innovation technologies, mechanism of innovation development.
Захарчин Г.М. Активізація інноваційних процесів підприємств машинобудування на основі фактора
інноваційної культури.
Висвітлюється роль інноваційної культури в інноваційному розвитку підприємств машино
будування, характеризуються проблемні аспекти, які гальмують інноваційну діяльність
вітчизняних машинобудівних підприємств, і в цьому контексті обґрунтовується стимулювальний
ефект інноваційної культури. Розкривається взаємозв’язок інноваційного потенціалу з
інноваційною культурою. Виділяються стабілізаційна та розвивальна інноваційні культури; а
також пропонується до розгляду і практичного використання новий вид культури: культура
станів і культура дії. Характеризуються головні принципи й функції інноваційної культури з
особливим акцентом на мотиваційну функцію, яка узгоджує інтереси всіх учасників інноваційного
циклу. Описуються каскадна і спіральна моделі інноваційної культури, які характеризують її
життєвий цикл і визначають перспективи розвитку.
Ключові слова: інноваційна культура, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал,
мотивація.
Захарчин Г.М. Активизация инновационных процессов предприятий машиностроения на основе
фактора инновационной культуры.
Освещается роль инновационной культуры в инновационном развитии предприятий
машиностроения. Характеризируются проблемные аспекты, тормозящие инновационную
деятельность отечественных машиностроительных предприятий, и в этом контексте
обосновывается стимулирующий эффект инновационной культуры. Раскрывается взаимосвязь
инновационного потенциала с инновационной культурой. Выделяются стабилизационная
и развивающая инновационные культуры; а также предлагается к рассмотрению и
практическому использованию новый вид культуры: культура сосотояния и культура действия.
Характеризируются принципы и функции инновационной культуры с особенным акцентом на
мотивационную функцию, которая согласовывает интересы всех участников инновационного
цикла. Описываются каскадная и спиральная модели инновационной культуры, которые
характеризируют ее жизненный цикл и определяют перспективы развития.
Ключевые слова: инновационной процесс, инновационная культура, инновационное развитие,
мотивация.
Zakharchyn G.M. Activation of Innovative Processes of Enterprises of Machine Works on the Basis of the
Factor of innovative Culture.
The role of innovative culture is elucidated. Problem aspects which brake innovative activity of domestic
machine-building enterprises are characterized and the stimulant effect of innovative culture is
grounded. Interconnection of innovative potential opens up with an innovative culture has been outline.
Stabilizing and developing innovative cultures are singled out; and also a new type of culture is offered to
consideration and practical use: culture of states and culture of action. Main principles and functions of
innovative culture are characterized with a special accent on a motivational function which co-ordinates
interests of all the participants of innovative cycle. Cascade and spiral models of innovative culture,
which characterize its life cycle and determine the prospects of development are described.
Key words: innovative culture, innovative development, innovative potential, motivation
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Петрина М.Ю. , Палагіцький Б.Я. Стратегічне управління діяльністю технологічних парків
України.
З метою удосконалення стратегічного управління діяльністю технологічних парків України
пропонується використання розробленої на базі матриці Бостонської консалтингової групи
моделі стратегічного планування діяльності технопарків, яка ґрунтується на врахуванні
специфіки їх діяльності, враховує дію спеціального режиму та конкурентоспроможність кожного
інноваційного проекту. Здійснено розробку стратегічного розвитку найбільшого технопарку
України – «Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона».
Ключові слова: стратегічне управління, технологічні парки, матриця Бостонської консалтингової
групи.
Петрина М.Ю., Палагицкий Б.Я. Стратегическое управление деятельностью технологических
парков Украины.
С целью усовершенствования стратегического управления деятельностью технологических
парков Украины предлагается использование разработанной на базе матрицы Бостонской
консалтинговой группы модели стратегического планирования деятельности технопарков,
которая основывается на учете специфики их деятельности, учитывает действие специального
режима и конкурентоспособность каждого инновационного проекта. Осуществлена разработка
стратегического развития наибольшего технопарка Украины «Института электросварки
им. Е.О. Патона».
Ключевые слова: стратегическое управление, технологические парки, матрица Бостонской
консалтинговой группы.
Petryna M.Yu, Palagitskiy B.Ya. Strategic Management of Ukrainian Technological Parks’ Activity.
With the purpose of improvement of strategic management of Ukrainian technological parks’ activity the
use of the matrix elaborated on the basis of the Boston consulting group model of the strategic planning
of technoparks’ activity, which is based on the specific character of their activity, taking into account
the impact of the special mode and competitiveness of every innovative project, has been suggested.
The elaboration of strategic development of the biggest Ukrainian technopark – the Institute of Electric
Welding named after Ye.O. Paton – has been carried out.
Key words: strategic management, technological parks, matrix of the Bostonian consulting group.
Кльоба В.Л. Ситуаційний центр врегулювання проблемної заборгованості.
Розглядаються питання використання комерційними банками новітніх технологій та інст
рументів, необхідних для управління реструктуризацією і стягненням проблемної заборгованості.
Досліджено, що використання ситуаційного центру врегулювання проблемної заборгованості
дає змогу створити, реалізувати і забезпечити системність прогнозування небажаних
наслідків рішень, об’єктивну оцінку рівня та факторів ризику під час управління проблемною
заборгованістю. Запропоновано практичні рекомендації щодо використання ситуаційних
центрів для вдосконалення управління проблемною заборгованістю юридичних і фізичних осіб
за кредитними операціями на основі використання сучасної аналітичної техніки, методик,
методологій, інформаційних технологій.
Ключові слова: ситуаційний центр, проблемна заборгованість, кредитний портфель, банк.
Кльоба В.Л. Ситуационный центр урегулирования проблемной задолженности.
Рассматриваются вопросы использования коммерческими банками новейших технологий и
инструментов, необходимых для управления реструктуризацией и взысканием проблемной
задолженности. Исследовано, что использование ситуационного центра урегулирования проблем
ной задолженности позволяет создать, реализовать и обеспечить системность прогнозирования
нежелательных последствий решений, объективную оценку уровня и факторов риска при управлении
проблемной задолженностью. Предложены практические рекомендации по использованию
ситуационных центров для совершенствования управления проблемн ой задолженностью
юридических и физических лиц по кредитным операциям на основе использования современной
аналитической техники, методик, методологий, информационных технологий.
Ключевые слова: ситуационный центр, проблемная задолженность, кредитный портфель,
банк.
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Klyoba V.L. Situation Center of Bank Settlement of Problem Debt.
The problems of commercial banks use of new technologies and tools necessary to manage the
restructuring and recovery of problem debts are considered. It has been that investigated the use of
situational center settlement of debts, enables us to create, implement and ensure the systematic prediction
of undesirable consequences of decisions, objective assessment of the level and risk factors in the
management of problematic debts. Practical recommendations for using the Situation Center to improve
the management of troubled corporate debt and individual credit transactions through the use of modern
analytical techniques, procedures, methodologies and information technologies have been offered.
Key words: Situation Center, problem debt, loan portfolio, the bank.
Хома І.Б. , Хоменко А.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки
України.
Розглянуто особливості фінансово-кредитного механізму в Україні. Значну увагу зосереджено на
ролі інноваційних фінансово-кредитних установ в інноваційному розвитку економіки. Аналізуються
процеси функціонування державних інноваційних фінансово-кредитних установ та інститутів
спільного інвестування. Обґрунтовується доцільність співпраці інноваційних фінансово-кредитних
установ з промислово-фінансовими групами. Запропоновано конкретні заходи та інструменти
для поліпшення функціонування інноваційних фінансово-кредитних установ в Україні.
Ключові слова: фінансово-кредитний механізм, інноваційна фінансово-кредитна установа,
інститут спільного інвестування, венчурний інвестиційний фонд, промислово-фінансова група.
Хома И.Б., Хоменко А.И. Финансово-кредитный механизм инновационного развития экономики
Украины.
Рассмотрены особенности финансово-кредитного механизма в Украине. Значительное внимание
уделено роли инновационных финансово-кредитных учреждений в инновационном развитии экономики.
Анализируются механизмы функционирования государственных инновационных финансово-кредитных
учреждений и институтов совместного инвестирования. Обосновывается целесообразность
сотрудничества инновационных финансово-кредитных учреждений с промышленно-финансовыми
группами. Предложены конкретные мероприятия и инструменты для улучшения механизма
функционирования инновационных финансово-кредитных учреждений в Украине.
Ключевые слова: финансово-кредитный механизм, инновационное финансово-кредитное
учреждение, институт совместного инвестирования, венчурный инвестиционный фонд,
промышленно-финансовая группа.
Khoma I.B., Khomenko A.I. Finance and Credit Mechanism of Innovative Development Economy of
Ukraine.
The features of finance and credit mechanism in Ukraine have been considered. Considerable attention
is paid to the role of innovative finance and credit establishments in innovative development of economy.
The functioning mechanisms of state innovative finance and credit establishments and joint investing
institutes are analyzed. Expedience of collaboration of innovative finance and credit establishments
with financial and industrial groups is grounded. Concrete measures and instruments are offered for the
improvement of functioning mechanism of innovative finance and credit establishments in Ukraine.
Key words: finance and credit mechanism, innovative finance and credit establishment, joint investing
institute, venture investment fund, financial and industrial group.
Шевчук Т.В. Особливості ризиків та методи їх мінімізації у житловому будівництві .
Проаналізовано ризики, пов’язані з будівництвом житла. Розглянуто ризики кожного з учасників
Фонду фінансування будівництва: інвестора, забудовника і фінансового посередника. Особливу
увагу приділено недосконалості чинної нормативно-правової бази, яка регулює діяльність усіх
учасників будівництва житла. Досліджено різновиди страхування ризиків у будівельній галузі.
Запропоновано можливі організаційні методи та заходи попередження і мінімізації ризиків
у житловому будівництві. Рекомендовано здійснювати фінансування будівництва житла з
допомогою Фондів фінансування будівництва з метою підвищення надійності інвестування
грошових коштів та ефективного управління ризиками.
Ключові слова: ризик, житлове будівництво, інвестор, посередник, забудовник.
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Шевчук Т.В. Особенности рисков и методы их минимизации в жилищном строительстве.
Проанализированы риски, связанные со строительством жилья. Рассмотрены риски каждого
из участников Фонда финансирования строительства: инвестора, застройщика, финансового
посредника. Особое внимание уделено несовершенности существующей нормативноправовой базы, которая регулирует деятельность всех участников строительства жилья.
Исследованы различные виды страхования рисков жилищной отрасли. Предложены возможные
организационные методы предупреждения и минимизации рисков в жилищном строительстве.
Рекомендовано осуществлять финансирование строительства жилья с помощью Фондов
финансирования строительства с целью повышения надежности инвестирования денежных
средств и эффективного управления рисками.
Ключевые слова: риск, жилищное строительство, инвестор, посредник, застройщик.
Shevchuk T. V. Peculіarіtіes of Rіsks and Methods of its Mіnіmіzatіon іn Dwellіng Constructіon.
Risks connected with dwelling construction have been analyzed. The risks of each of the participants
of the Construction Financing Fund have been considered: the investor, the builder and the financial
mediator. A special attention is paid to imperfection of the present normative-legal basis, which regulates
activity of all participants of the dwelling construction. Different kinds of risk insurance in housing
sphere have been studied. Possible organizational methods and steps of notification and minimization
of the risks in dwelling construction have been proposed. The article recommends to produce financing
of housing construction with the help of The Construction Financing Fund with the aim of rising safety
of the investment financial costs and effective risk management.
Key words: risk, dwelling construction, investor, mediator, builder.
Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація територіально-господарських систем: концептуальні
положення та економічний механізм запровадження.
Наведено концептуальні положення екологічної сертифікації об’єктів навколишнього природного
середовища і територіально-господарських систем, суть якої полягає у системному їх досліджені
з допомогою процедури екологічного аудиту існуючих і таких, що необхідно розробити,
законодавчо-нормативних документів, міжнародних регламентів та угод (закони, стандарти,
нормативи екологічної безпеки, показники якості життєзабезпечення тощо). Розроблено
організаційно-економічні механізми і етапи для запровадження екологічної сертифікації у
сфері природокористування і щодо територіально-господарських систем, аргументована її
актуальність та практична значимість.
Ключові слова: екологічна сертифікація, еколого-економічні механізми, концептуальні положення,
територіально-господарська система.
Скрипчук П.М. Экологическая сертификация территориально хозяйственных систем: кон
цептуальные положения и экономический механизм внедрения.
Приведены концептуальные положения экологической сертификации объектов окружающей
естественной среды и территориально-хозяйственных систем, сущность которой заключается
в системном их исследовании с помощью процедуры экологического аудита существующих и
таких, что необходимо разработать, законодательно нормативных документов, международных
регламентов и соглашений (законы, стандарты, нормативы экологической безопасности,
показатели качества жизнеобеспечения и т. п.). Разработаны организационно экономические
механизмы и этапы для внедрения экологической сертификации в сфере природопользования, в
том числе и относительно к территориально-хозяйственным системам, аргументирована ее
актуальность и практическая значимость.
Ключевые слова: экологическая сертификация, эколого-экономические механизмы, концептуаль
ные положения, территориально-хозяйственная система.
Skrypchuk P.M. Ecological Certification of Territorial Economic Systems: Conceptual Positions and Economic
Mechanism of Introduction.
Conceptual positions of ecological certification of natural environment objects and territorial economic
systems have been presented. Its essence consists in their systematic them investigation by procedure of
ecological audit, existing and such that it is necessary to develop, legislatively normative documents,
international regulations and agreements (laws, standards, norms of ecological safety, indexes of
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quality of life-support and others). Organizationally economic mechanisms and stages for introduction
of ecological certification in the field of nature use and in relation to the territorial economic systems
have been elaborated, its actuality and practical meaningfulness has been proved.
Key words: ecological certification, ecological-economic mechanisms, conceptual positions, territorial
economic system.
Синякевич І.М. , Синякевич Н.М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського
протоколу.
Здійснено аналіз міжнародної екологічної політики, що реалізується у рамках Кіотського
протоколу. Зроблена оцінка вигод і ризиків, пов’язаних з участю України в проекті ООН,
впровадження якого передбачається на основі «Керівних настанов з ефективної практики
для землекористування, змін у землекористуванні і лісового господарства», що підготовлені
Міжурядовою групою експертів ООН зі зміни клімату. Зроблені пропозиції щодо удосконалення
міжнародної і національної екологічної політики.
Ключові слова: екологічна політика. Кіотський протокол, лісова політика, парникові гази.
Синякевич И.М., Синякевич Н.М. Экологическая и лесная политика Украины в контексте Киотского
протокола.
Осуществлен анализ международной экологической политики, которая реализуется в рамках
Киотского протокола. Сделана оценка выгод и рисков, связанных с участием Украины в проекте
ООН, внедрение которого предусматривается на основе «Руководящих установок из эффектив
ной практики для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства», которые
подготовлены Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата. Сделаны
предложения относительно усовершенствования международной и национальной экологической
политики.
Ключевые слова: экологическая политика. Киотский протокол, лесная политика, парниковые
газы.
Synyakevych I.M., Synyakevych N.M. Ecological and Forest Policy of Ukraine in the Context of Kiotsk
Protocol.
The analysis of international ecological policy which will be realized within the framework of Kiotsk
protocol has been carried out. Estimation of benefits and risks, associated with participation of Ukraine in
the project of UNO, introduction of which is foreseen on the basis of the «Leading settings from effective
practice for land-tenure, changes in land-tenure and forestry», prepared by the Intergovernmental group
of experts of UNO on the change of climate has been done. Suggestions in relation to the improvement
of international and national ecological policy have been put forward.
Key words: ecological policy. Kiotsk protocol, forest policy, green house gases.
Цапок С.О. , Бідак В.Я. Сучасні тенденції деморозвитку та їх врахування у регіональній соціальній
політиці.
На тлі розвитку світового населення розглядаються сучасні тенденції соціально-демографічного
розвитку України та її регіонів, аналізуються взаємозв’язок демографічних і соціально-економіч
них чинників суспільного поступу, специфіка формування якісної визначеності людського
потенціалу. Обстоюється теза про необхідність акцентування уваги на поліпшенні саме якісних
параметрів народонаселення за умов всезагальної глобалізації та зростання міграційних потоків.
Позначено низку підходів та практичних заходів щодо удосконалення соціально-демографічної
ситуації, зокрема на регіональному рівні.
Ключові слова: народонаселення, демографічний перехід, тип відтворення населення, міграційні
процеси, якісні характеристики людського потенціалу.
Цапок С.А., Бидак В.Я. Современные тенденции деморазвития и их учет в региональной социальной
политике.
На фоне развития мирового населения рассматриваются современные тенденции социальнодемографического развития Украины и ее регионов, анализируются взаимосвязь демографических
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и социально-экономических факторов общественного прогресса, специфика формирования
качественной определенности человеческого потенциала. Выдвигается тезис о необходимости
акцентирования внимания на улучшении именно качественных параметров народонаселения в
условиях глобализации и роста миграционных потоков. Намечен ряд подходов и мероприятий по
совершенствованию социально-демографической ситуации, в частности на региональном уровне.
Ключевые слова: народонаселение, демографический переход, тип воспроизводства населения,
миграционные процессы, качественные характеристики человеческого потенциала.
Tsapok S.O., Bidak V.Ya. Modern Tendencies of Demographic Development and their Account in the Regional
Social Policy
On the background of development of world population modern tendencies of social-demographic
progress of Ukraine and its regions are examined, interconnection of demographic and socio-economic
factors of public progress, specificity of forming of high-quality definiteness of human potential are
analyzed. Thesis about a necessity of the accenting of attention on the improvement exactly high-quality
parameters of population in the conditions of general globalization and growth of migratory streams is
put forward. A range of approaches and practical measures on the improvement of social-demographic
situation, in particular on the regional level have been outlined.
Key words: population, demographic transition, population reproduction type, migratory processes,
high-quality characterstics of human potential.
Тараєвська Л.С. Сучасні напрями реалізації стратегії розвитку робочих місць.
Реалізація Україною стратегічного курсу на формування соціально-орієнтованої держави
через здійснення економічної політики, пріоритетом якої є людський розвиток та піднесення
життєвого рівня населення, не може успішно здійснюватися без формування сучасних напрямів
реалізації стратегії розвитку робочих місць в Україні.
Ключові слова: робоче місце, стратегія розвитку, стратегічні напрями, соціальні пріоритети.
Тараевская Л.С. Современные направления реализации стратегии развития рабочих мест.
Реализация Украиной стратегического курса на формирование социально-ориентированного
государства посредством осуществления экономической политики, приоритетом которой
является человеческое развитие и повышение жизненного уровня населения, не может успешно
осуществляться без формирования современных направлений реализации стратегий развития
рабочих мест в Украине.
Ключевые слова: рабочее место, стратегия развития, стратегические направления, социальные
приоритеты.
Tarayevska L.S. Modern Trends of Development Strategies Realisation of Workplace.
The realisation of strategic course by Ukraine is aimed on forming the social oriented state through
economical politics realisation priority of which is human self-development and increasing the life level
which can’t be perfectly done without forming of modern trends of development strategies realisation
of workplace in Ukraine.
Key words: workplace, workplace strategy development, strategic guidelines, social priorities.
Галушка З.І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки
суспільства.
Розглянуто проблему нерівномірності у формуванні та розподілі доходів населення різних регіонів
України як причину загрози соціальній безпеці суспільства. Наведено показники диференціації
доходів за регіонами України та визначено низку причин, які не є формальними, але значно
впливають на перерозподіл доходів та загострюють соціальні суперечності.
Ключові слова: регіональна диференціація заробітної плати, соціальна небезпека, валовий
регіональний продукт, соціальні пріоритети розвитку регіону.
Галушка З.И. Региональная дифференциация доходов населения как показатель социальной
безопасности общества.
Рассматривается проблема неравномерности формирования и распределения доходов населения
разных регионов Украины как причина угрозы социальной безопасности общества. Приведены
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показатели дифференциации доходов по регионам Украины, определены причины, которые не
являются формальными, но значительно влияют на перераспределение доходов и обостряют
социальные противоречия.
Ключевые слова: региональная дифференциация заработной платы, социальная опасность,
валовой региональный продукт, социальные приоритеты развития региона.
Galushka Z.I. Regional Differentiation of Profits of Population as Index of Social Safety of Society.
The problem of unevenness of the forming and allocation of profits of population of different regions of
Ukraine as reason of threat to social safety of the society has been examined. The indexes of differentiation
of profits in the regions of Ukraine have been presented, reasons, which are not formal, but considerably
influence on the redistribution of profits and sharpen social contradictions, have been determined.
Key words: regional differentiation of salary, social danger, gross regional product, social priorities of
development of the region.
Балук Н.Р. Моделювання показників страхової культури споживачів.
Визначено сучасні підходи до тлумачення поняття «страхова культура», доведено необхідність
моделювання показників страхової культури споживачів. Охарактеризовано можливості
якісного, опосередкованого і кількісного вимірювання показників страхової культури споживачів.
Виокремлено складові елементи та показники страхової культури. Подано результати
проведеного соціологічного дослідження у формі анкетного опитування дійсних і потенційних
споживачів страхових послуг Західного регіону, на основі яких запропоновано розрахунок значення
страхової культури та окремих її складових. Шляхом моделювання та кількісного оцінювання
окремих показників страхової культури споживачів їх об’єднано в інтегральний коефіцієнт
страхової культури.
Ключові слова: страхова культура, споживачі, моделювання, показники.
Балук Н.Р. Моделирование показателей страховой культуры потребителей.
Определены современные подходы к толкованию понятия «страховая культура», доказана
необходимость моделирования показателей страховой культуры потребителей. Охарактеризованы
возможности качественного, опосредствованного и количественного измерения показателей
страховой культуры потребителей. Выделены составные элементы и показатели страховой
культуры. Поданы результаты проведенного социологического исследования в форме анкетного
опроса действительных и потенциальных потребителей страховых услуг Западного региона, на
основе которых предложен расчет значения страховой культуры и отдельных ее составляющих.
Путем моделирования и количественного оценивания отдельных показателей страховой культуры
потребителей они объединены в интегральный коэффициент страховой культуры.
Ключевые слова: страховая культура, потребители, моделирование, показатели.
Baluk N.R. The modeling of Indexes of Insurance Culture of Consumers.
Modern approaches to the interpretation of concept «Insurance culture» have been determined, the
necessity of modeling of indexes of insurance culture of consumers has been proved. Possibilities of the
high-quality, mediated and quantitative measuring of indexes of insurance culture of consumers have
been characterized. Component elements and indexes of insurance culture of consumers have been sine
bed out. The results of the conducted sociological research are given in the form of questionnaire survey
of actual and potential consumers of insurance services of the Western region, on the basis of which the
calculation of value of insurance culture and its separate constituents is offered. By the modeling design
and quantitative evaluation of separate indexes of insurance culture of consumers they are incorporated
in the integral coefficient of insurance culture.
Key words: insurance culture, consumers, modeling, indexes.
Недошитко О.В. Вплив запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного
страхування на підвищення рівня соціального захисту населення в Україні.
Досліджено вплив запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного
страхування в Україні на підвищення рівня соціального захисту як осіб пенсійного віку, так і
населення країни загалом. Реформування системи пенсійного забезпечення сьогодні є одним з
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основних напрямів вдосконалення загальної системи соціального захисту населення в Україні.
Пріоритетність надання такої значимості саме пенсійній реформі зумовлена багатьма
чинниками, зокрема такими явищами, як старіння населення, підвищена імміграція та зміна
соціальних цінностей. Представлено короткий огляд певних обумовлювальних факторів
сучасності, прискорена динаміка прояву яких призвела до необхідності кардинальних змін, зокрема
до застосування накопичувальних підходів у сфері пенсійного страхування.
Ключові слова: соціальний захист, накопичувальні підходи, пенсійна реформа, пенсійне
страхування, страхування, підвищена імміграція, соціальні цінності.
Недошитко О.В. Влияние внедрения накопительной составляющей государственной системы
пенсионного страхования на повышение уровня социальной защиты населения в Украине.
Исследовано влияние внедрения накопительной составляющей государственной системы
пенсионного страхования в Украине на повышение уровня социальной защиты как лиц пенсионного
возраста, так и населения страны в целом. Реформирование системы пенсионного обеспечения
сегодня является одним из основных направлений совершенствования общей системы социальной
защиты населения в Украине. Приоритетность предоставления такой значимости именно
пенсионной реформе обусловлена многими факторами, в частности такими явлениями, как
старение населения, повышенная иммиграция и изменение социальных ценностей. Представлен
краткий обзор определенных обуславливающих факторов современности, ускоренная динамика
проявления которых привела к необходимости кардинальных изменений, в частности к примене
нию накопительных подходов в сфере пенсионного страхования.
Ключевые слова: социальная защита, накопительные подходы, пенсионная реформа, пенсионное
страхование, страхование, повышенная иммиграция, социальные ценности.
Nedoshytko O.V. Influence of Introduction of Accumulation Constituent of the State System of Pension
Insurance on the Increase of Level of Social Defence of Population in Ukraine.
Influence of introduction of accumulation constituent of the state system of pension insurance has been
investigated in Ukraine on the increase of the level of social defence of both persons of retirement age
and the population of the country on the whole. Reformation of the system of the pension providing today
is one of basic trends of perfection of the general system of social defense of population in Ukraine.
Priority of granting to such meaningfulness exactly to pension reform is conditioned by many factors,
in particular by such phenomena, as a senescence of population, enhanceable immigration and change
of social values. A short review of certain stipulating factors of contemporaneity has been presented,
the speed-up dynamics of display of which resulted in the necessity of cardinal changes, in particular
in application of accumulation approaches in the field of pension insurance.
Key words: social defense, accumulation approaches, pension reform, pension insurance, insurance,
enhanceable immigration, social values.
Алмаші Л.В. Інвестиційні процеси та їх вплив на формування зовнішнього боргу Угорщини.
Показано, що на початку третього етапу сучасної світової економічної та фінансової кризи
економіка Угорщини вже перебувала в стані стагнації. Коаліційний уряд соціалістів та вільних
демократів, що стоїть біля керма країни від 2002 р., не провів своєчасно реформи щодо обмеження
обсягів споживання, нарощування обсягів доходів державного бюджету. Фінансування всезростаючих
потреб як населення, так і витрат на розвиток інфраструктури та експорт капіталу відбувався за
рахунок зовнішніх запозичень. У результаті на кінець 2008 р. за цілим рядом економічних показників
(ріст ВВП, державний борг, дефіцит бюджету і т. п.) Угорщина опинилася на останньому місці
серед колишніх постсоціалістичних країн Центральної Європи. Аналіз проблем зростання зовнішнього
боргу та зовнішніх інвестицій охоплює період до початку світової фінансової кризи.
Ключові слова: інвестиційні процеси, зовнішній борг, іноземні інвестиції.
Алмаши Л. Инвестиционные процессы и их влияние на формирование внешнего долга Венгрии.
Показано, что в начале третьего этапа современного мирового экономического и финансового
кризиса экономика Венгрии уже находилась в состоянии стагнации. Коалиционное правительство
социалистов и свободных демократов, котрое стоит у руля страны из 2002 г., не провело
своевременно реформу относительно ограничения объемов потребления, наращивания объемов
доходов государственного бюджета. Финансирование всевозрастающих потребностей как
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населения, так и расходов на развитие инфраструктуры и экспорт капитала происходило за
счет внешних заимствований. В итоге, на конец 2008 г. по экономическим показателям (рост
ВВП, государственный долг, дефицит бюджета и тому подобное) Венгрия очутилась на
последнем месте среди прежних постсоциалистических стран Центральной Европы. Анализ
проблем роста внешнего долга и внешних инвестиций охватывает период к началу мирового
финансового кризиса.
Ключевые слова: инвестиционные процессы, внешний долг, иностранные инвестиции.
Almashi L. Investment Processes and their Influence on the Forming of External Debt of Hungary.
It is shown that at the beginning of the third stage of modern world economic and financial crisis
the economy of Hungary already was in a state of stagnation. The coalition government of socialists
and free democrats, that stands at the helm of the country since 2002, did not conduct in good time
reforms in relation to limitation of volumes of consumption, increase of volumes of profits of the state
budget. Financing of all increasing necessities, both of the population and charges on development of
infrastructure and export of capital took place due to the external borrowings. As a result, to the end of
2008 after a number of economic indicators (growth of GDP, national debt, deficit of budget and others
like that) Hungary found herself on the last place among former post-socialist countries of Central
Europe. The analysis of problems of growth of external debt and external investments embraces a period
to the beginning of world financial crisis.
Key words: investment processes, external debt, foreign investments.
Крайнякова Е. , Войтович С. Зайнятість та форми працевлаштування в умовах сучасної економічної
кризи.
Аналізуються причини та умови формування так званих гнучких трудових відносин та відповідних
форм працевлаштування на ринку праці західноєвропейських країн за умов певних економічних
труднощів у 60-х роках ХХ ст. На підставі цього досвіду досліджується значення гнучких форм
працевлаштування для збереження зайнятості в умовах масового звільнення робочої сили,
обумовленого сучасною світовою економічною кризою.
Ключові слова: гнучкі форми зайнятості, ринок праці, безробіття, економічна криза.
Крайнякова Е., Войтович С. Занятость и формы трудоустройства в условиях современного
экономического кризиса.
Анализируются причины и условия формирования гибких трудовых отношений и соответствую
щих форм занятости на рынке труда западноевропейских стран в условиях определённых
экономических трудностей в 60-е годы ХХ ст. На основании этого опыта исследуется значение
этих гибких форм трудоустройства для сохранения занятости в условиях массового увольнения
рабочей силы, обусловленного современным экономическим кризисом.
Ключевые слова: гибкие формы занятости, рынок труда, безработица, экономический кризис.
Krajnakova E., Vojtovych S. Jobs and Employment Forms in the Conditions of the Current Economic Crisis.
The causes and conditions of the forming the so-called. flexible work relations and appropriate forms
of employment in the labor market of Western countries in terms of certain economic difficulties in the
60s of the XXth century are analyzed. Furthermore, on the basis of these experiences, the importance of
these flexible forms of employment to maintain employment in terms of mass dismissal of the workforce
affected by the current economic crisis is studied.
Key words: flexible forms of employment, collective redundancies, the labor market, unemployment,
economic crisis.
Крутова А.С. Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин.
Здійснено системний аналіз розвитку електронного сегмента світової та вітчизняної економіки
від її первинних форм до сучасного стану. Визначено перспективи поширення інформаціоналізації
суспільства у майбутньому. Доведено недосконалість теоретичної бази здійснення діяльності
в різних секторах електронного бізнесу. Представлено авторське бачення структури інфор
маційного суспільства та дефініції понять «електронний бізнес», «електронна комерція» та
«електронна торгівля».
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Ключові слова: інформаційне суспільство, електронний бізнес, електронна комерція, електронна
торгівля.
Крутова А.С. Место и роль электронной торговли в системе экономических отношений.
Представлен системный анализ развития электронного сегмента мировой и отечественной
экономики от ее первичных форм к современному состоянию. Определены перспективы
распространения информационализации общества в будущем. Доказано несовершенство
теоретической базы осуществления деятельности в разных секторах электронного бизнеса.
Представлено авторское видение структуры информационного общества и дефиниции понятий
«электронный бизнес», электронная коммерция» и «электронная торговля».
Ключевые слова: информационное общество, электронный бизнес, электронная коммерция,
электронная торговля
Krutova A.S. Place and Role of Electronic Trade in the Economic Relations System.
Systematic analysis of electronic segment of world and domestiс economy development is presented
from its primary forms to the modern condition. The prospects of society’s informationalization in the
future are determined. Imperfection of theoretical base of internalization in the different sectors of
electronic business has been proved. The author’s opinion on the conception of Information society
structure and definitions of «Electronic Business», «Electronic Commerce» and «Electronic Trade»
has been presented.
Key words: information society, electronic business, electronic commerce, electronic trade.
Максименко С.Ю. Географічна структура зовнішньої торгівлі підприємств регіонів Українських
Карпат.
Досліджено актуальні питання міжнародної торгівлі регіону Українських Карпат, а також
географічну структуру зовнішньої торгівлі підприємств Закарпатської області. Обґрунтовано
особливості зовнішньої торгівлі в експортно-імпортній діяльності Закарпаття з країнами
«Великої сімки» та суміжними державами.
Ключові слова: експорт та імпорт товарів, регіон Українських Карпат, зовнішня торгівля,
географічна структура торгівлі, країни «Великої сімки», суміжні держави, підприємства регіону.
Максименко С.Ю. Географическая структура внешней торговли предприятий регионов Украинских
Карпат.
Исследованы актуальные вопросы международной торговли региона Украинских Карпат, а
также географическая структура внешней торговли предприятий Закарпатской области.
Обоснованы особенности внешней торговли в экспортно-импортной деятельности Закарпатья
со странами «Большой семерки» и соседними странами.
Ключевые слова: экспорт и импорт товаров, регион Украинских Карпат, внешняя торговля,
географическая структура торговли, страны «Большой семерки», соседние страны, предприятия
региона.
Maksymenko S.Yu. Geographical Structure of Foreign Trade of the Enterprises in the Regions of the
Ukrainian Carpathians.
The topical questions of international trade of the region in the Ukrainian Carpathians as well as
the geographical structure of foreign trade of the Zakarpatye area’s enterprises are investigated. The
peculiarities of foreign trade in export-import of the Transcarpathia region’s activity with the countries
of «Great seven» and the adjacent states are grounded.
Key words: export and import of the goods, region of the Carpathians of Ukraine, foreign trade,
geographical structure of trade, the countries of «Great seven», the adjacent states, the region
enterprises.
Коваль Н.В. Проблеми функціонування житлово-комунального комплексу та його вплив на соціальноекономічний розвиток України.
Проведена оцінка сучасного стану житлово-комунального комплексу України. Розкрито
необхідність розвитку та застосування сучасних організаційних та економічних механізмів
впровадження перспективних розробок у житлово-комунальному комплексі.
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Ключові слова: житлово-комунальний комплекс, державно-приватне партнерство.
Коваль Н.В. Проблемы функционирования жилищно-коммунального комплекса и его влияние на
социально-экономическое развитие Украины.
Проведена оценка состояния жилищно-коммунального комплекса Украины. Раскрыта
необходимость развития и применения современных организационных и экономических механиз
мов внедрения перспективных разработок в жилищно-коммунальном комплексе.
Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс, государственно-частное партнерство.
Koval N.V. Problems of Housing and Municipal Dwelling Communal Complex Functioning and his Influence
on Socio-Economic Development of Ukraine.
The estimation of a present condition of a housing and municipal complex of Ukraine has been given.
The necessity of development and application of modern organizational and economic mechanisms of
introduction of perspective elaborations for a housing and municipal dwelling communal complex has
been elucidated
Key words: housing and municipal complex, public private partnership.
Зинюк О.Д. , Ригайло С.Я. Особливості галузевої структури наукових кадрів вищої кваліфікації
Західного регіону України.
Здійснено аналіз галузевої структури наукових кадрів зі ступенем доктора і кандидата наук
у західному регіоні України та показано різницю структури в порівнянні з Україною в цілому
та ЄС. Виявлено кластери спеціальностей, найбільш представлених у регіоні фахівцями вищої
кваліфікації. Дана оцінка рівня узгодженості між забезпеченістю галузей наук кадрами вищої
кваліфікації на Львівщині і плануванням їх підготовки через аспірантуру. Проаналізовано
відповідність структури фахівців з науковим ступенем пріоритетним напрямкам науковотехнологічного розвитку.
Ключові слова: наукові кадри, галузева структура, кластери спеціальностей, індекси локалізації,
аспірантура.
Зинюк О.Д., Ригайло С.Я. Особенности отраслевой структуры научных кадров высшей квалификации
западного региона Украины.
Произведен анализ отраслевой структуры научных кадров со степенью доктора и кандидата
наук западного региона Украины и показано различие структуры в сравнении с Украиной в целом и
ЕС. Установлены кластеры специальностей, наиболее представленных в регионе специалистами
высшей квалификации. Дана оценка уровня соответствия между обеспеченностью отраслей
наук кадрами высшей квалификации во Львовской области и планированием их подготовки через
аспирантуру. Проанализировано соответствие структуры специалистов с научной степенью
приоритетным направлениям научно-технологического развития.
Ключевые слова: научные кадры, отраслевая структура, кластеры специальностей, индексы
локализации, аспирантура.
Zinyuk O.D., Rygaylo S.Ya. Features of the Branch Structure of Scientific Personnel of a Higher Qualification
of the Western Region of Ukraine.
Analysis of the branch structure of scientific personnel with the degree of a Doctor or Candidate of science
in the western region of Ukraine has been carried out and difference in the structure in comparison with
Ukraine on the whole and the EU has been shown. Specialities clusters in the region which are mostly
by represented by specialists of a higher qualification have been determined. A level of coordination
between a supply of branches of science with personnel of a higher qualification in the Lviv region and
their preparation through post-graduate courses has been estimated. The correspondence of the structure
of specialists with a scientific degree to priority directions of the scientific-technological development
has been analysed.
Key words: scientific personnel, branch structure, specialities clusters, location indexes, post-graduate
courses.
Шульський М.Г. Роль «Просвіти» в налагодженні ефективної господарської діяльності в Галичині.
Досліджуються умови виникнення та формування діяльності товариства «Просвіти» в Галичині.
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При цьому основну увагу сконцентровано на важливій стороні її діяльності, а саме – на поліпшенні
ведення селянської господарки, яка була відсталою в тодішній Австро-Угорській імперії. Цінні
надбання просвітян як у відпрацюванні дійових механізмів ведення господарської діяльності,
так і в інших сферах суспільних відносин можуть бути використані в сучасних важких умовах
формування незалежної України.
Ключові слова: «Просвіта», Галичина, господарська і економічна діяльність, українська
інтелігенція, кооперативи, праця.
Шульский Н.Г. Роль «Просвиты» у налаживании эффективной хозяйственной деятельности в
Галичине.
Исследуются условия возникновения и формирования деятельности товарищества «Просвита»
в Галичине. При этом сконцетрировано особое внимание на важной стороне его деятельности, а
именно – на улучшении ведения крестьянского хозяйства, которое было отсталым в тогдашней
Австро-Венгерской империи. Ценные достояния просвитян могут быть использованы в
современных тяжелых условиях формирования независимой Украины.
Ключевые слова: «Просвита», Галичина, хозяйственная и экономическая деятельность,
украинская интеллигенция, кооперативы, труд.
Shulsky M.G. The role of «Prosvita» in Organizing of Effective Economical Activity in Galychyna.
The conditions of creation and formation of association activity «Prosvita» in Galychyna are investigated.
A particular attention was concentrated on the important side of its activity, namely – on the improvement
of peasants economies management, which was backward in Austria and Hungarian empire of that time.
Valuable assetscan be used in modern difficult conditions of formation of independent Ukraine.
Key words: «Prosvita», Galychyna, administrative and economical activity, Ukrainian intelligentsia,
cooperatives, work (labour).
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