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Анотації
Грішнова �������������������������������������������������������������������������������������
О.А.���������������������������������������������������������������������������������
, Пасєка А.С. Динаміка
�������������������������������������������������������������������
змін соціально-трудових відносин під впливом глобалізацій�
них тенденцій.
Висвітлено головні тенденції впливу глобалізації на розвиток соціально-трудової сфери та
формування людського капіталу. Проаналізовано змістовний компонент глобалізаційних процесів,
переваги та недоліки глобалізації соціально-трудових відносин, вплив тенденцій глобального
економічного простору на принципи організації праці. Показано роль транснаціоналізації
у забезпеченні зайнятості населення та її вплив на продуктивність праці. Висвітлено
динаміку зростання продуктивності праці та зменшення бідності працюючого населення.
Охарактеризовано відмінності у витратах на оплату праці за регіонами світу. Виокремлено
головні тенденції розвитку ринку праці.
Ключові слова: глобалізація, соціально-трудові відносини, продуктивність праці, міжнародна
міграція.
Гришнова Е.А., Пасека А.С. Динамика изменений социальнотрудовых отношений под воздействием
глобальных тенденцій.
Отображены главные тенденции влияния глобализации на развитие социально-трудовой сферы
и формирования человеческого капитала. Проанализированы содержательный компонент
глобализационных процессов, преимущества и недостатки глобализации социально-трудовых
отношений, влияние тенденций глобального экономического пространства на принципи
организации труда. Показана роль транснационализации в обеспечении занятости населения и
ее влияние на производительность труда. Отображена динамика роста производительности
труда и уменьшения бедности работающего населения. Охарактеризованы отличия в расходах
на оплату труда в регионах мира. Выделены главные тенденции развития рынка труда.
Ключевые слова: глобализация, социально-трудовые отношения, производительность труда,
международная миграция.
Hrishnova O.A., Pasieka A.S. Dynamics of Alteration of Social and Labour Relations under the Influence
of Global Tendencies.
The basic tendencies of the globalization influence on the development of social and labour sphere and
on the forming of human capital are outlined. The conceptual component of globalization processes,
advantages and disadvantages of social and labour relations’ globalization and the influence of the
tendencies of global economic space on the principles of labour management are analyzed. The role of
transnationalization in the maintenance of employment and its influence on the labour productivity is
presented. The dynamics of labour productivity increase and working population poverty decrease is
shown. The differences in salary expenditures by the regions of the world are characterized. The main
tendencies of development of labour market are emphasized.
Key words: globalization, social and labour relations, labour productivity, international migration.
Мельник М.І. Інститут соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах: цілі
та інструменти стимулювання.
Запропоновано принципи та критерії формування інституту соціально орієнтованого бізнессередовища; узагальнено загрози соціально-економічного характеру в результаті трансплантації
норм інституту соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах;
проаналізовано основні тенденції та чинники розвитку соціального партнерства в Україні;
розроблено цільову модель формування соціально орієнтованого бізнес-середовища, яка розкриває
механізми інституціалізації норм соціально відповідальної поведінки бізнесу, задоволення
соціальних потреб суспільства, забезпечення соціальної згуртованості бізнесу, підвищення іміджу
соціально відповідальних суб’єктів бізнесу та реалізації організаційно-економічних інструментів
стимулювання соціально відповідальної поведінки вітчизняних суб’єктів підприємництва.
Ключові слова: соціально орієнтоване бізнес-середовище, соціальна відповідальність бізнесу,
соціальна згуртованість бізнесу, соціальне партнерство, соціальний маркетинг, державноприватне партнерство.
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Мельник М.И. Институт социально ориентированной бизнес-среды в экономических отношениях:
цели и инструменты стимулирования.
Предложены принципы и критерии формирования института социально ориентированной
бизн ес-среды; обобщены угрозы социально-экономического характера в результате
трансплантации норм института социально ориентированной бизнес-среды в эко
номических отношениях; проанализированы основные тенденции и факторы развития
социального партнерства в Украине; разработана целевая модель формирования
социально ориентированной бизнес-среды, раскрывающая механизмы институциализации
норм социально ответственного поведения бизнеса, удовлетворение социальных нужд
общества, обеспечение социальной сплоченности бизнеса, повышение имиджа социально
ответственных субъектов бизнеса и реализации организационно-экономических инстру
ментов стимулирования социально ответственного поведения отечественных субъектов
предпринимательства.
Ключевые слова: социально ориентированная бизнес-среда, социальная ответственность
бизнеса, социальная сплоченность бизнеса, социальное партнерство, социальный маркетинг,
государственно-частное партнерство.
Меlnyk M.I. The Institute of Socially Oriented Business Environment in Economic Relations: the Purposes
and Stimulation Tools.
Principles and criteria of formation of the institute of socially oriented business environment are
offered; the threats of social and economic character as a result of transplantation of the norms
of this institute in economic relations are generalized; the basic tendencies and factors of social
partnership development in Ukraine are analyzed; the target model of forming of socially oriented
business environment, which reveals the mechanisms of development of the business socially
responsible behavior standards, satisfaction of social needs of society, maintenance of social
cohesion of business, upgrade of image of socially responsible business entities and implementation
of organizational and economic tools of stimulation of socially responsible behavior of national
business entities is developed.
Key words: socially oriented business environment, social responsibility of business, social cohesion of
business, social partnership, social marketing, рublіc and private partnership.
Стеченко Д.М., Безуглий І.В. Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної
рекреаційно-туристичної системи.
Запропоновано багаторівневу модель формування стратегії еколого-економічного розвитку
регіональної рекреаційно-туристичної системи. На першому рівні обґрунтовується місце
рекреаційно-туристичної сфери в економіці регіону. Узагальнено визначення терміна «стратегія»,
надано авторське тлумачення. Побудовано «дерево цілей» стратегії еколого-економічного
розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи. Проведено ранжування стратегічних
цілей для різних типів адміністративних районів Чернігівської області.
Ключові слова: стратегія еколого-економічного розвитку, регіональна рекреаційно-туристична
система, ранжування, стратегічні цілі..
Стеченко Д.Н., Безуглый И.В. Алгоритм определения стратегических целей развития региональной
рекреационно-туристической системы.
Предложена многоуровневая модель формирования стратегии эколого-экономического развития
региональной рекреационно-туристической системы. На первом уровне обосновывается место
рекреационно-турстической сферы в экономике региона. Обобщено определение термина
«стратегия», дано авторское толкование. Построено «дерево целей» стратегии эколого-эко
номического развития региональной рекреационно-туристической системы. Проведено ранжи
рование стратегических целей для разных типов административных районов Черниговской
области.
Ключевые слова: стратегия эколого-экономического развития, региональная рекреационнотуристическая система, ранжирование, стратегические цели.
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Stechenko D.M., Bezuglyi I.V. The Algorithm of Determination of Strategic Targets of the Regional Recreation
and Tourist System Development.
The multilevel model of forming of regional recreation and tourist system’s ecological and economic
development strategy is offered. The existing determinations of the term “strategy” are summarized
and the author’s interpretation is provided. The target tree of the strategy of ecological and economic
development of regional recreational and tourist system is presented. The ranking of strategic targets
for different types of administrative districts of Chernigiv region is outlined.
Key words: strategy of ecological and economic development, regional recreational and tourist system,
ranking, strategic targets.
Козловський С.В.  Методичні основи розробки системи індикативного планування в регіоні.
Проведено теоретичне дослідження характеристики системи індикативного планування в
регіоні. Запропоновано етапи розробки індикативного плану розвитку регіону. Досліджена схему
взаємозв’язку об’єктів, завдань і методів індикативного планування розвитку регіону. Розроблено
технологію і методи формування індикативного плану розвитку регіону.
Ключові слова: індикативний план, економічні системи, регіон, стійкість.
Козловський С.В. Методические основы разработки системы индикативного планирования в регионе.
Проведено теоретическое исследование характеристики системы индикативного планирования
в регионе. Предложены этапы разработки индикативного плана развития региона. Исследована
схема взаимосвязи объектов, задач и методов индикативного планирования развития региона.
Разработаны технология и методы формирования индикативного плана развития региона.
Ключевые слова: индикативный план, экономические системы, регион, стойкость.
Kozlovskyi S.V. Methodological Basis of the Development of Indicative Planning System in the Region.
Theoretical research of the characteristics of indicative planning system in the region is conducted. The
cycles of indicative plans of regional development are offered. The scheme of interrelation between the
objects, problems and methods of indicative planning of regional development are investigated. The
technology and methods of the elaboration of indicative plans of regional development are provided.
Key words: indicative plan, economic systems, region, stability.
Бутко М.П. , Акименко О.Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних
господарських системах.
Поглиблено методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності на мезорівні. Поряд з
відомими методологічними принципами оцінки інвестиційних процесів на регіональному рівні
розглянуто принципи загальноекономічного і специфічного характеру, надано їх характеристику.
Обґрунтовано та апробовано авторську методику визначення ефективності використання
інвестиційного потенціалу. Запропоновано методи розрахунку інвестиційної активності
регіональних господарських систем та використання їх інвестиційного потенціалу. Здійснено
групування регіонів України за індексом інвестиційної активності та індексом використання
інвестиційного потенціалу.
Ключові слова: ефективність, оцінка, принципи, інвестиційний потенціал.
Бутко Н.П., Акименко Е.Ю. Методические подходы к оценке эффективности инвестиций в
региональных хозяйственных системах.
Углублены методические подходы к оценке инвестиционной деятельности на мезоуровне. Вместе
с известными методологическими принципами оценки инвестиционных процессов на региональном
уровне рассмотрены принципы общеэкономического и специфического характера, дана их
характеристика. Обоснована и апробирована авторская методика определения эффективности
использования инвестиционного потенциала. Предложены методы расчета инвестиционной
активности региональных хозяйственных систем и использования их инвестиционного потенци
ала. Осуществлена группировка регионов Украины по индексу инвестиционной активности и
индексу использования инвестиционного потенциала.
Ключевые слова: эффективность, оценка, принципы, инвестиционный потенциал.
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Butko M.P., Akymenko O.Yu. Methodological Approaches to Evaluation of Investment Efficiency in the
Regional Economic Systems.
To estimate the investment activity the investigation of methodical approaches is carried out; the system
of methodological principles, which are the basis of the regional investment processes estimation, is
outlined. Along with well-known methodological principles of investment processes at regional level,
the principles of general and specific nature are reviewed and their characteristic is given. The author’s
methodology of determining of the efficiency of investment potential is justified and implemented. The
methods of calculation of investment activity of the regional economic systems and of the use of investment
potential are also offered. The grouping of regions of Ukraine according to the index of investment
activity and the index of investment potential is undertaken.
Key words: efficiency, evaluation, principles, investment potential.
Герасимчук З.В. , Куцай Н.С. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в
регіонах України.
Неспроможність країни здійснити структурну перебудову національної економіки відповідно
до вимог нової технологічної парадигми чи зволікання проведення таких структурних змін
не просто гальмує її розвиток, а й призводить до економічної кризи регіону. Саме тому
формування механізму становлення інноваційного потенціалу на регіональному рівні є важливим
та актуальним. Цінність проведеного дослідження зумовлена потребою більш ґрунтовного
розкриття цілісного комплексу взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих заходів щодо управління
інноваційним потенціалом регіону. Зроблені висновки можуть бути корисними для розуміння
формування механізму становлення інноваційного потенціалу регіону.
Ключові слова: потенціал, інноваційний потенціал регіону, інноваційна модель регіону
Герасимчук З.В., Куцай Н.С. Проблемы и перспективы становления инновационного потенциала
в регионах Украины.
Неспособность страны осуществить структурную перестройку национальной экономики в
соответствии с требованиями новой технологической парадигмы или промедление с проведением
таких структурных изменений не просто тормозит ее развитие, но и приводит к экономическому
кризису региона. Именно поэтому формирование механизма становления инновационного
потенциала на региональном уровне является важным и актуальным. Ценность проведенного
исследования предопределена потребностью более обоснованного раскрытия целостного
комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих мероприятий по управлению инновационным
потенциалом региона. Сделанные выводы могут быть полезными для понимания формирования
механизма становления инновационного потенциала региона.
Ключевые слова: потенциал, инновационный потенциал региона, инновационная модель региона.
Gerasymchuk Z.V., Kutsay N.S. Problems and Prospects of the Establishment of Innovative Potential in the
Regions of Ukraine.
The incapability of the country to carry out the structural reconstruction of national economy in
accordance with the requirements of new technological paradigm or the delay in implementation of such
structural changes not simply restrains its development, but also brings regions over to the economic
crisis. For this reason the forming of mechanism of establishment of innovative potential at the regional
level is important and urgent. The value of the conducted research is predefined by the necessity of more
detailed outline of the integral complex of interdependent and mutual complementary measures on the
management of region innovative potential. The drawn conclusions could be useful for understanding
of the mechanism of establishment of the regional innovative potential
Key words: potential, innovative potential of region, innovative model of region.
Князь С.В. Оцінювання систем трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності
машинобудівних підприємств.
Розглядається сутність поняття «система трансферного забезпечення розвитку інноваційної
діяльності машинобудівного підприємства», виділяються її функції (інформаційно-комунікаційна
функція, функція узгодження інтересів суб’єктів трансферних відносин, функція раціонального
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використання інноваційного потенціалу суб’єктів трансферних відносин і логістична функція),
а також розкриваються особливості оцінювання цієї системи у розрізі показників фінансової
стійкості і прибутковості інвестицій, спрямованих на розвиток інноваційної діяльності.
Проведене дослідження спрямоване на розробку теоретичних основ і методико-прикладних
рекомендацій із формування і реалізації трансферного потенціалу інноваційного розвитку
машинобудівних підприємств.
Ключові слова: трансфер, розвиток, інноваційна діяльність, оцінювання.
Князь С.В. Оценивание систем трансферного обеспечения развития инновационной деятельности
машиностроительных предприятий.
Рассматривается сущность понятия «система трансферного обеспечения развития инновационной
деятельности машиностроительного предприятия», выделяются ее функции (информационнокоммуникационная функция, функция согласования интересов субъектов трансферных отношений,
функция рационального использования инновационного потенциала субъектов трансферных
отношений и логистическая функция), а также раскрываются особенности оценивания этой
системы в разрезе показателей финансовой стойкости и прибыльности инвестиций, направленных
на развитие инновационной деятельности. Проведенное исследование направлено на разработку
теоретических основ и методико-прикладных рекомендаций по формированию и реализации
трансферного потенциала инновационного развития машиностроительных предприятий.
Ключевые слова: трансфер, развитие, инновационная деятельность, оценивание.
Kniaz S.V. Evaluation of the Systems of Transfer Maintenance of the Development of Machine-Building
Enterprises’ Innovative Activity.
The essence of the concept «the system of transfer maintenance of the development of machine-building
enterprise’s innovative activity» is examined, its functions (informative and communication function,
function of concordance of interests of transfer relations parties, function of the rational use of innovative
potential of transfer relations parties and logistic function) are outlined. The features of evaluation of the
system in the cut of indicators are provided on the basis of financial stability and investment profitability
indices, aimed at the development of innovative activity. The research is focused on the development of
theoretical basis and methodical and applied recommendations over the forming and implementation
of transfer potential of machine-building enterprises’ innovative development
Key words: transfer, development, innovative activity, evaluation.
Землянкін А.І. , Підоричева І.Ю. Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу «освіта –
наука – виробництво» в Україні
Вказано головні чинники, що стоять на перешкоді налагодженню взаємовигідних стосунків
між науковими, освітніми організаціями і підприємствами реального сектора економіки.
Запропоновано конкретні шляхи щодо усунення цих перешкод і стимулювання інтеграційних
процесів як передумови інноваційного розвитку країни.
Ключові слова: наука, освіта, виробництво, інтеграційний процес.

Землянкин А.И., Пидоричева И.Ю. Ключевые направления совершенствования интеграционного
процесса «образование – наука – производство» в Украине.
Указаны основные факторы, препятствующие установлению взаимовыгодных отношений
между научными, образовательными организациями и предприятиями реального сектора
экономики. Предложены конкретные пути по устранению этих препятствий и стимулированию
интеграционных процессов как предпосылки инновационного развития страны.
Ключевые слова: наука, образование, производство, интеграционный процесс.
Zemliankin A.I., Pidorycheva I.Yu. Main Directions of Improving of the Integration Process «Education –
Science – Production» in Ukraine.
The basic factors hindering the establishment of mutual beneficial relations between scientific and
educational organizations and enterprises of the real sector of economy are indicated. The concrete ways
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to remove these obstacles and encourage the integration processes as the pre-condition for innovative
development of the country are offered.
Key words: science, education, production, integration process.
Долішній Д.Б. Про перспективи електрозабезпечення підприємств нафтогазового комплексу ІваноФранківської області.
Висвітлено структуру нафтогазового і електроенергетичного комплексів Івано-Франківської
області, умови роботи і можливості конкурентної боротьби на регіональному ринку постачання
електроенергії між обленерго як регіональним природним монополістом з передачі та постачання
електроенергії та незалежними постачальниками як постачальниками електроенергії за
нерегульованими тарифами. Наведено етапи переходу до повномасштабного конкурентного ринку
електричної енергії, що передбачає створення ринку двосторонніх договорів купівлі-продажу,
біржі, балансуючого ринку і роздрібного ринку електричної енергії. Подано умови участі на цих
ринках підприємств нафтогазового комплексу регіону.
Ключові слова: підприємства нафтогазового комплексу, електрична енергія, постачальник за
регульованим тарифом, постачальник за нерегульованим тарифом, незалежний постачальник,
птовий ринок, ринок двосторонніх договорів, балансуючий ринок, біржовий ринок, регіональний
ринок.
Долишний Д.Б. О перспективах электрообеспечения предприятий нефтегазового комплекса ИваноФранковской области.
Отражены структура нефтегазового и электроэнергетического комплексов Ивано-Франковской
области, условия работы и возможности конкурентной борьбы на региональном рынке снабжения
электроэнергией между облэнерго как региональным естественным монополистом по передаче и
снабжению электроэнергией и независимыми поставщиками как поставщиками электроэнергии
по нерегулированным тарифам. Приведены этапы перехода к полномасштабному конкурентному
рынку электрической энергии, предусматривающему создание рынка двусторонних договоров
покупки-продажи, биржи, балансирующего рынка и розничного рынка электрической энергии.
Даны условия участия на этих рынках предприятий нефтегазового комплекса региона.
Ключевые слова: предприятия нефтегазового комплекса, электрическая энергия, поставщик
по регулируемому тарифу, поставщик по нерегулированному тарифу, независимый поставщик,
оптовый рынок, рынок двусторонних договоров, балансирующий рынок, биржевой рынок,
региональный рынок.
Dolishnii D.B. The Perspectives of Electricity Supply of the Oil and Gas Complex Enterprises in IvanoFrankivsk Region.
The structure of oil and gas and electricity complexes of Ivano-Frankivsk region is outlined, the work
conditions and possibilities of competitive struggle at the regional market of electricity supply between
Power Supply Company (Oblenergo) as regional natural monopolist of transmission and supply of
electricity and independent suppliers as suppliers of electricity by non-regulated tariffs are analyzed.
The stages of transmission to the full-scale competitive electricity market, which stipulates the creation
of bilateral agreements market of buying and selling, exchange market, balancing market and retail
electricity market, are presented.
Key words: enterprises of oil and gas complex, electricity, supplier by the managed tariff, supplier by the
non-regulated tariff, independent supplier, wholesale market, market of bilateral agreements, balancing
market, exchange market, regional market.
Мельник О.Г. Етимологія та типологія систем діагностики діяльності підприємств.
Висвітлено результати досліджень характеристик, параметрів, проблем та результатів
використання систем діагностики на машинобудівних підприємствах Львівщини. При цьому
виявлено рівень комплексності та фундаментальності систем діагностики, що застосовуються
на підприємствах; визначено пріоритетність спрямування діагностики; охарактеризовано
джерела інформаційного забезпечення діагностики діяльності машинобудівних підприємств;
визначено пріоритетність діагностичних функцій на підприємстві; охарактеризовано інстру
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ментарій, що використовується в діагностичних цілях; виокремлено ключові проблеми та
результати використання діагностики на машинобудівних підприємствах тощо.
Ключові слова: діагностика, система, параметр, машинобудівне підприємство
Мельник О.Г. Этимология и типология систем диагностики деятельности предприятий.
Представлены результаты исследования характеристик, параметров, проблем и результатов
использования систем диагностики на машиностроительных предприятиях Львовщины.
При этом определен уровень комплексности и фундаментальности систем диагностики,
использующихся на предприятиях; определена приоритетность направления диагностики;
охарактеризованы источники информационного обеспечения диагностики деятельности
машиностроительных предприятий; определена приоритетность диагностических функций
на предприятии; охар акт еризован инструментарий, используемый в диагностических
целях; определены ключевые проблемы и результаты использования диагностики на
машиностроительных предприятиях.
Ключевые слова: диагностика, система, параметр, машиностроительное предприятие.
Melnyk O.H. Etymology and Typology of the Systems of Enterprises Activity Diagnostics.
The outcome of the investigation of Lviv region machine-building enterprises diagnostic systems’ main
features, characteristics, problems and results is highlighted. Herewith, the level of enterprise diagnostic
systems’ complexity and fundamentality is estimated; the priority of diagnostics’ course is determined;
the sources of information maintenance of diagnostics of machine-building enterprises’ activity are
characterized; the priority of diagnostic functions on the enterprise is outlined; the instruments that are
used with the diagnostic purposes are presented; the main goals of diagnostics on different levels are
identified; the key problems and results of diagnostics application on the machine-building enterprises
are determined.
Key words: diagnostics, system, parameter, machine-building enterprise.
Жук П.В. Питання зближення інструментів еколого-економічного регулювання в контексті
Карпатської конвенції.
Розглядаються підходи до реалізації принципу «забруднювач платить» у країнах, що є сторонами
Карпатської конвенції (ратифікована Україною у 2004 р.). Порівнюються механізми реалізації
даного принципу охорони навколишнього природного середовища в Україні, інших країнах –
учасниках Карпатської конвенції та країнах Європейського Союзу. Аналізуються розміри
екологічних зборів, що застосовуються в Україні, у співставленні з розмірами екологічних
податків та зборів у інших країнах. Прогнозуються тенденції подальшого розвитку екологічного
оподаткування та пропонуються напрямки його вдосконалення в Україні з урахуванням світових
тенденцій та практики Європейського Союзу.
Ключові слова: Карпатська конвенція, охорона навколишнього природного середовища, екологічні
збори, екологічні податки.
Жук П.В. Вопросы сближения инструментов эколого-экономического регулирования в контексте
Карпатской конвенции.
Рассматриваются подходы к реализации принципа ”загрязнитель платит” в странах,
выступающих сторонами Карпатской конвенции (ратифицирована Украиной в 2004
году). Сравниваются механизмы реализации данного принципа охраны окружающей
природной среды в Украине, других странах - участниках Карпатской конвенции и странах
Европейского Союза. Анализируются размеры экологических сборов, используемых в
Украине, в сопоставлении с размерами экологических налогов и сборов в других странах.
Прогнозируются тенденции последующего развития экологического налогообложения и
предлагаются направления его совершенствования в Украине с учетом мировых тенденций
и практики Европейского Союза.
Ключевые слова: Карпатская конвенция, охрана окружающей природной среды, экологические
сборы, экологические налоги.
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Zhuk P.V. The Issues of Approximation of the Instruments of Ecological and Economic Management in the
Framework of Carpathian Convention.
The approaches to the realization of ”the contaminant pays” principle in the states-parties to the
Carpathian convention (ratified by Ukraine in 2004) are analyzed. The mechanisms of realization of
the given principle in Ukraine, in the other states-parties to the Carpathian convention and in the states
of European Union are compared. The amounts of ecological payments, which are used in Ukraine,
are analyzed in comparison with the amounts of ecological payments and taxes in other countries. The
trends of subsequent development of ecological taxation are assessed and the ways of its improvement
in Ukraine are proposed on the basis of world tendencies and the European Union practice.
Key words: Carpathian convention, environmental protection, ecological payments, ecological taxes.
Бабкевич У.П. Національна лісова політика України в контексті Кіотського протоколу.
Розглянуто суть Кіотського протоколу. Коротко охарактеризовано розвиток лісового
господарства України. Висвітлено доцільність стимулювання поглинання вуглекислого газу та
впровадження еластичних механізмів Кіотського протоколу. Досліджено ступінь залучення
проектів спільного впровадження і торгівлі квотами на викиди парникових газів у лісовому
господарстві. Наведені основні невідповідності національної лісової політики вимогам Кіотського
протоколу. Наголошено на важливості залучення лісового господарства до боротьби зі зміною
клімату.
Ключові слова: Кіотський протокол, стимулювання поглинання вуглекислого газу, торгівля
квотами, проекти спільного впровадження.
Бабкевич У.П. Национальная лесная политика Украины в контексте Киотского протокола.
Рассмотрена сущность Киотского протокола. Приведена краткая характеристика развития
лесного хозяйства Украины. Освещены целесообразность увеличения абсорбции углекислого газа
и внедрение эластичных механизмов Киотского протокола. Исследована степень привлечения
проектов совместного внедрения и торговли квотами на выбросы парниковых газов в лесном
хозяйстве. Представлены основные несоответствия национальной лесной политики требованиям
Киотского протокола. Акцентировано внимание на важности привлечения лесного хозяйства к
борьбе с изменением климата.
Ключевые слова: Киотский протокол, стимулирование поглощения углекислого газа, торговля
квотами, проекты совместного внедрения.
Babkevych U.P. National Forest Policy of Ukraine in the Context of Kyoto Protocol
The essence of Kyoto Protocol is considered. The short characteristic of forestry development in Ukraine
is done. The advisability of stimulation of carbon dioxide absorption and implementation of the Kyoto
mechanisms is shown. The level of attraction of the co-implementation projects and of the trade of
greenhouse gases emission quotas in forestry is investigated. The main inconsistency between National
Forest Policy and Kyoto demands is presented. The importance of forestry involvement into the struggle
with climate change is emphasized.
Key words: Kyoto Protocol, stimulation of carbon dioxide absorption, trade of emission quotas, coimplementation projects.
Полінський О.М. Факторний аналіз прибутків комерційних банків.
Запропоновані нові моделі факторного аналізу процентних прибутків і процентних витрат
комерційних банків. Мета аналізу – виявлення потенційних резервів зростання прибутковості
банківської діяльності. На підґрунті кількісної оцінки взаємопов’язаних параметрів, що роблять
вирішальний вплив на розмір доходів, менеджмент банку забезпечується інструментарієм,
який дозволяє приймати оптимальні рішення з максимізації вартості конкретної банківської
установи. Дані методики аналізу процентних витрат слід використовувати для аналізу
витрат за депозитами фізичних і юридичних осіб, процентних витрат за цінними паперами,
що розповсюдив банк.
Ключові слова: аналіз, прибуток, резерви, відсотки.
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Полинский А.М. Факторный анализ прибылей коммерческих банков.
Предложены новые модели факторного анализа процентных прибылей и процентных расходов
коммерческих банков. Цель анализа – выявление потенциальных резервов роста прибыльности
банковской деятельности. На основе количественной оценки взаимосвязанных параметров,
оказывающих решающее влияние на размер доходов, менеджмент банка обеспечивается
инструментарием, позволяющим принимать оптимальные решения по максимизации стоимости
конкретного банковского учреждения. Данные методики анализа процентных расходов следует
использовать для анализа расходов по депозитам физических и юридических лиц, процентных
расходов по ценным бумагам, выпущенных банком.
Ключевые слова: анализ, прибыль, резервы, проценты.
Polinskyi O.M. The Factor Analysis of Commercial Banks Incomes.
The new models of commercial banks percent incomes and percent charges factor analysis are offered.
Analysis purpose is a bank activity potential backlogs of profitability growth exposure. On the basis of
associate parameters quantitative estimation, rendering decision influence on the size of profits, the bank
management is provided by a tool which allows to accept optimum decisions on maximization of concrete
bank establishment cost. These percent charges analysis methods is necessary to use for the analysis of
charges on the physical and legal persons deposits, percent charges on securities, produced by a bank.
Key words: analysis, income, backlogs, percents.
Піхоцький В.Ф. Державне забезпечення соціальних потреб регіонів.
Розглянуто проблеми формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів, проведено аналіз
системи організації міжбюджетних відносин в Україні, аналіз стану надання з державного
бюджету України міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам Львівської та
Тернопільської областей у 2006-2008 рр., запровадження у 2007 р. нового виду міжбюджетного
трансферту – додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості регіонів, висвітлено
наявні проблеми на прикладі Львівської і Тернопільської областей. Досліджено, що збільшення
обсягів трансфертів у доходах та видатках місцевих бюджетів свідчить про централізацію
бюджетної політики та зростання впливу центральних органів влади на управління фінансовими
потоками в регіонах, що не дозволяє органам місцевого самоврядування визначати напрями
використання бюджетних ресурсів, внесено пропозиції щодо їх удосконалення та ролі системи
державного фінансового контролю у забезпеченні ефективності використання коштів.
Ключові слова: бюджетна система, міжбюджетні відносини, трансферти, дотаційність
регіонів, збалансованість бюджетів, децентралізація.
Пихоцкий В.Ф. Государственное обеспечение социальных потребностей регионов.
Рассмотрены проблемы формирования финансовых ресурсов местных бюджетов, проведен
анализ системы организации межбюджетных отношений в Украине, анализ состояния
предоставления из государственного бюджета Украины межбюджетных трансфертов
местным бюджетам Львовской и Тернопольской областей в 2006-2008 гг., внедрение в 2007 г.
нового вида между бюджетного трансферта – дополнительной дотации на выравнивание
финансовой обеспеченности регионов, отражены имеющиеся проблемы на примере Львовской и
Тернопольской областей. Исследовано, что увеличение объемов трансфертов в доходах и расходах
местных бюджетов свидетельствует о централизации бюджетной политики и росте влияния
центральных органов власти на управление финансовыми потоками в регионах, что не позволяет
органам местного самоуправления определять направления использования бюджетных ресурсов,
внесены предложения по их усовершенствованию и роли системы государственного финансового
контроля в обеспечении эффективности использования средств.
Ключевые слова: бюджетная система, межбюджетные отношения, трансферты, дотаційність
регионов, сбалансированность бюджетов, децентрализация.
Pikhotskyi V.F. State Maintenance of Regional Social Needs.
The problems of forming of financial resources of local budgets are considered. The analysis of the
system of organization of interbudgetary relations in Ukraine, the analysis of the state of granting of
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interbudgetary transfers from the state budget of Ukraine to the local budgets of the Lviv and Ternopil
Regions in 2006-2008 and the analysis of introduction in 2007 of the new type of interbudgetary transfer –
the additional grant on alignment of regional financial maintenance are conducted. The current problems
are outlined on the example of Lviv and Ternopil Regions. It is investigated that the increase of the
volumes of transfers in revenues and expenditures of local budgets testifies to the centralization of fiscal
policy and growth of central authorities influence on the management of financial flows in regions, which
hampers the local authorities from determination of the directions of budgetary resources exploitation.
The proposals over the upgrade of the role of state financial control system in maintenance of efficient
use of facilities are made.
Key words: budgetary system, interbudgetary relations, transfers, regional donations, balance of budgets,
decentralization.
Пшик Б.І. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики та посилення її ролі у розвитку фінансовокредитних відносин в Україні.
Аналізуються проблеми амортизаційної політики в Україні та її ролі у формуванні інвестиційного
потенціалу підприємств та створенні фінансової бази для оновлення основних фондів.
Запропоновано комплексну модель реформування державної амортизаційної політики, спрямовану
на активізацію інвестиційного потенціалу держави на основі здійснення відповідних регулятивних
заходів. Значну увагу приділено питанням посилення ролі амортизаційної політики в процесах
розвитку фінансово-кредитних відносин на базі відокремленого зберігання коштів поточного
та стратегічного використання, а також формування особливого сектора фондового ринку –
ринку коштів амортизаційних фондів, що дає змогу активізувати інвестиційні процеси в країні.
Ключові слова: амортизація, амортизаційна політика, інвестиційний процес, об’єднані амор
тизаційні фонди, основні фонди.
Пшик Б.И. Пути усовершенствования амортизационной политики и усиления ее роли в развитии
финансово-кредитных отношений в Украине.
Анализируются проблемы амортизационной политики в Украине и ее роли в формировании
инвестиционного потенциала предприятий и создании финансовой базы для обновления основных
средств. Предложена комплексная модель реформирования государственной амортизационной
политики, направленная на активизацию инвестиционного потенциала государства с помощью
осуществления соответствующих регулятивных мероприятий. Значительное внимание уделено
вопросам усиления роли амортизационной политики в процессах развития финансово-кредитных
отношений на основе отдельного хранения средств текущего и стратегического использования,
а также формирования особого сектора фондового рынка – рынка средств амортизационных
фондов, что дает возможность активизировать инвестиционные процессы в стране.
Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, инвестиционный процесс, объеди
ненные амортизационные фонды, основные фонды.
Pshyk B.I. Ways of Improvement of Depreciation Policy and Strengthening of its Role in the Development
of Financial and Credit Relations in Ukraine.
The problems of depreciation policy in Ukraine and its role in forming of investment potential of
enterprises and creation of financial basis for the update of capital assets are analyzed. The complex
model of reformation of public depreciation policy, aimed at the activation of state investment potential
on the basis of implementation of the proper regulating measures, is offered. Considerable attention is
paid to the issues of strengthening of depreciation policy role in the processes of development of financial
and credit relations on the basis of separate storage of the facilities of current and strategic use, and
also to the forming of the special sector of fund market – the market of depreciation fund facilities that
enables the activation of investment processes in the country.
Key words: depreciation, depreciation policy, investment process, joint depreciation funds, capital assets.
Куценко В.І. , Руденко Н.П. Освітня міграція: соціально-економічні та професійні аспекти.
Розкрито головні соціально-економічні та професійні аспекти освітньої міграції в сучасному
світі. Означено вплив освітнього рівня робочої сили на головні макроекономічні показники
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країни, особливості міграційної політики у сфері освіти розвинених країн світу та України.
Проаналізовано структуру іноземних студентів у вищих навчальних закладах України за країнами
їх походження, структуру підготовки фахівців із зарубіжних країн у розрізі регіонів України та
за галузями наук. Визначено головні переваги та можливі негативні наслідки залучення освітніх
мігрантів на національні ринки праці.
Ключові слова: освітня міграція, іноземні студенти, освітній рівень, міграційна політика у сфері
освіти.
Куценко В.И. Руденко Н.П. Образовательная миграция: социально-экономические и профессиональ
ные аспекты.
Раскрыты главные социально-экономические и профессиональные аспекты образовательной
миграции в современном мире. Обозначено влияние уровня образования рабочей силы на главные
макроэкономические показатели страны, особенности миграционной политики в сфере
образования развитых стран мира и Украины. Проанализированы структура иностранных
студентов в высших учебных заведениях Украины по странах их происхождения, структура
подготовки специалистов из зарубежных стран в разрезе регионов Украины и по отраслям
наук. Определены главные преимущества и возможные негативные последствия привлечения
образовательных мигрантов на национальные рынки труда.
Ключевые слова: образовательная миграция, иностранные студенты, уровень образования,
миграционная политика в сфере образования.
Kutsenko V.I., Rudenko N.P. Educational Migration: Socio-economic and Professional Aspects.
The basic socio-economic and professional aspects of educational migration in modern world are outlined.
The influence of workforce education level on the basic macroeconomic indicators and the peculiarities
of migration policy in the education sphere of developed economies and in Ukraine are revealed. The
structure of foreign students in higher educational establishments of Ukraine by the countries of origin
and the structure of foreign specialists’ training by the regions of Ukraine and by the field of science are
analyzed. The main advantages and possible negative effects of involvement of education migrants in
national labour markets are specified.
Key words: educational migration, foreign students, education level, migration policy in the sphere of
education.
Семів Л.К. Регіональні особливості освітньої міграції .
В умовах глобалізації зростає роль освітньої міграції як важливої, інтелектуальної за змістом
форми міграційних переміщень населення. В Україні левова частка освітньої міграції здійснюється
в межах країни, має специфічні прояви на регіональному та міжрегіональному рівнях. Оцінка
обсягів регіональних та міжрегіональних освітніх міграцій здійснена за допомогою статистичних
показників (кількість приїжджих студентів денної форми навчання, які мають потребу у
поселенні в гуртожитки; частка сільської молоді в загальній кількості осіб, які зараховані до
вищих навчальних закладів (ВНЗ); кількість відокремлених структурних підрозділів головних ВНЗ
у регіонах; кількість іноземних студентів, залучених на навчання). Проведений аналіз показав
активну роль регіональної та міжрегіональної освітньої міграції у формуванні контингенту ВНЗ
в усіх регіонах, а передусім у великих обласних центрах. За результатами експертного опитування
оцінено міграційні настрої представників інтелектуальної еліти Західного регіону України.
Зроблено пропозиції щодо державного регулювання освітніх міграцій освітян та науковців.
Ключові слова: освітня міграція, студенти, викладачі, регіон, регіональні особливості, оцінка.
Семив Л.К. Региональные особенности образовательной миграции.
В условиях глобализации возрастает роль образовательной миграции как важной, ин
теллектуальной по содержанию формы миграционных перемещений населения. В Украине львиная
доля образовательной миграции осуществляется в пределах страны, имеет специфические
проявления на региональном и межрегиональном уровнях.Оценка объемов региональных и
межрегиональных образовательных миграций осуществлена с помощью статистических
показателей (число приезжих студентов дневной формы обучения, нуждающихся в поселении в
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общежития; доля сельской молодежи в общей численности лиц, зачисленных в высшие учебные
заведения (вузы); количество обособленных структурных подразделений главных вузов в регионах,
количество иностранных студентов, привлеченных на обучение). Проведенный анализ показал
активную роль региональной и межрегиональной образовательной миграции в формировании
контингента вузов во всех регионах, а прежде всего в крупных областных центрах. По результа
там экспертного опроса оценены миграционные настроения представителей интеллектуальной
элиты Западного региона Украины. Сделаны предложения по государственному регулированию
образовательных миграций педагогов и ученых.
Ключевые слова: образовательная миграция, студенты, преподаватели, регион, региональные
особенности, оценка.
Semiv LK. Regional Peculiarities of Educational Migration.
In the context of globalization the role of educational migration as an important intellectual by its
content form of migratory movements of population gains more importance. In Ukraine the lion’s
share of educational migration lies within the country and has specific peculiarities at the regional and
intraregional levels. Assessment of the volumes of regional and intraregional educational migration is
provided on the basis of the statistical indicators (number of visiting students on the full-time education
basis who live in student housing, the share of rural youth in the total number of persons, who enter
the higher educational establishments; number of structural subdivisions of major higher educational
establishments in the regions, the number of foreign students involved in the study). The analysis revealed
the active role of regional and intraregional educational migration in forming of the contingent of higher
educational establishments in all regions, but primarily in major regional centers. As a result of expert
survey the attitude of the representatives of intellectual elite to migration in Western Ukraine is assessed.
The proposals over the state regulation of teachers and scientists migration are made.
Key words: educational migration, students, teachers, region, regional peculiarities, assessment.
Позняк О.В. Особливості розвитку міграційних процесів у регіонах України.
Представлено комплексне міграційне районування України. Проаналізовано головні тенденції
міграційних процесів у виділених за допомогою кластерного аналізу міграційних районах.
Виявлено головний напрямок зміни основних міграційних показників у географічному
просторі України. Пояснено особливості міграційної ситуації в столиці та прилеглих до неї
районах. Зроблено висновок про поступове зменшення міжтериторіальних відмінностей
міграційної ситуації. Визначено основні завдання держави у сфері міграційної політики,
окреслено першочергові питання регулювання міграційних процесів відповідно до регіональних
особливостей їх розвитку.
Ключові слова: міграційні процеси, міграційне районування України, метод кластерного аналізу,
міграційна політика.
Позняк А.В. Особенности развития миграционных процессов в регионах Украины.
Представлено комплексное миграционное районирование Украины. Проанализированы
главные тенденции миграционных процессов в выделенных с помощью кластерного анализа
миграционных районах. Выявлено главное направление изменения основных миграционных
показателей в географическом пространстве Украины. Объяснены особенности миграционной
ситуации в столице и прилегающих к ней районах. Сделан вывод о постепенном уменьшении
межтерриториальных отличий миграционной ситуации. Определены основные задания
государства в сфере миграционной политики, очерчены первостепенные вопросы регулирования
миграционных процессов в соответствии с региональными особенностями их развития.
Ключевые слова: миграционные процессы, миграционное районирование Украины, метод
кластерного анализа, миграционная политика.
Pozniak O.V. Peculiarities of Development of Migration Processes in the Regions of Ukraine.
The complex migration zoning of Ukraine is presented. The main tendencies of migration processes in
migration regions allocated with the cluster analysis are analyzed. The main trend of alteration of the
main migration indices in the geographic space of Ukraine is defined. The peculiarities of migration
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scenario in the capital and the regions adjusted to it are explained. The conclusions over the gradual
decrease of the intraregional differences in the migration scenarios are made. Main tasks of the state
in the sphere of migration policy are determined; the topical issues of migration management by the
regional peculiarities of its development are outlined.
Key words: migration processes, migration zoning of Ukraine, cluster analysis method, migration policy.
Прибиткова І.М.  Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з
України.
Аналізується вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з
України. Визначено характерні риси трудових мігрантів як окремої соціально-професійної групи.
Відображено колективний соціально-демографічний портрет зарубіжних трудових мігрантів;
представлено оцінки українцями наслідків світової фінансово-економічної кризи; вказано
стратегії виживання в умовах кризи; проаналізовано особливості працевлаштування мігрантів
та причини їх повернення на батьківщину; наведено самооцінку рівня матеріального добробуту
сім’ї та статусних позицій у соціальній ієрархії. Доведено необхідність вивчення досвіду трудових
мігрантів на зарубіжних ринках праці.
Ключові слова: зарубіжна трудова міграція, світова фінансово-економічна криза, трудові
мігранти, соціально-демографічний портрет мігрантів.
Прибиткова И.М. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на зарубежную трудовую
миграцию из Украины.
Анализируется влияние мирового финансово-экономического кризиса на зарубежную трудовую
миграцию с Украины. Определены характерные черты трудовых мигрантов как отдельной
социально-профессиональной группы. Отображен коллективный социально-демографический
портрет зарубежных трудовых мигрантов; представлены оценки украинцами последствий
мирового финансово-экономического кризиса; указаны стратегии выживания в условиях кризиса;
проанализированы особенности трудоустройства мигрантов и причины их возвращения на
родину; наведена самооценка уровня материального благополучия семьи и статусных позиций
в социальной иерархии. Доказана необходимость изучения опыта трудовых мигрантов на
зарубежных рынках труда.
Ключевые слова: зарубежная трудовая миграция, мировой финансово-экономический кризис,
трудовые мигранты, социально-демографический портрет мигрантов.
Prybytkova I.М. The Influence of World Financial and Economic Crisis on the Labour Migration from Ukraine.
The analysis of influence of the world economy crisis on the foreign labour migration in Ukraine is made.
The characteristics of labour migrants as the separate social and professional group are determined.
The general social and demographic portrait of the foreign labour migrants is represented, the attitude
of Ukrainians to the consequences of the world economy crisis is shown, the strategies of survival in
terms of crisis are offered, the peculiarities of migrants employment and the reasons of their return to
motherland are analyzed, the self-appraisal of the level of household material welfare and status position
in social hierarchy are outlined. The necessity of examination of the labour migrants experience on the
foreign labour markets is proved.
Key words: foreign labour migration, world financial and economic crisis, labour migrants, social and
demographic portrait of migrants.
Лапшина І.А. Міжнародна трудова міграція і соціальний капітал України.
Розглядається проблема впливу міжнародної трудової міграції на формування соціального
капіталу країни. Обґрунтовано необхідність дослідження проблеми соціального капіталу в
українській науці та створення відповідного напрямку економічної теорії. На прикладі розвитку
Силіконової Долини у США показано результати впливу соціального капіталу на підприємництво
та генерування інноваційних ідей. Оцінено вплив соціального капіталу на безпеку людини в
суспільстві. Наголошено на важливості ролі державної політики у формуванні соціального
капіталу країни. В руслі гіпотези «пересаджування» людей показано, як міжнародна міграція
знижує їх соціальну вкоріненість.
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Ключові слова: соціальний капітал, міжнародна трудова міграція, довірчі стосунки, соціальна
вкоріненість.
Лапшина И.А. Международная трудовая миграция и социальный капитал Украины.
Рассмотрена проблема влияния международной трудовой миграции на формирование социального
капитала страны. Обоснована необходимость исследования проблемы социального капитала в
украинской науке и создания соответствующего направления в экономической теории. На примере
развития Силиконовой Долины в США показаны результаты влияния социального капитала
на предпринимательство и генерирование новых идей. Оценено влияние социального капитала
на безопасность человека в обществе. Отмечена важность роли государственной политики в
формировании социального капитала страны. В русле гипотезы «пересаживания» людей показа
но, как международная миграция снижает их социальную укорененность.
Ключевые слова: социальный капитал, международная трудовая миграция, доверительные
отношения, социальная укорененность.
Lapshyna I.A. International Labour Migration and Social Capital of Ukraine.
The problem of influence of international labour migration on the forming of state social capital is
emphasized. The necessity of examining the social capital problem in Ukrainian science and creation
of the relevant field of economic theory is explained. The results of influence of social capital on the
entrepreneurship and generating of innovative ideas are presented by the example of Silicon Valley, United
States of America. The influence of social capital on human security in society is estimated. The role of
government policy in forming of the state social capital is stressed. In the tideway of “human transfer
hypothesis” the way the international migration decreases social rootedness is shown.
Ke ywords: social capital, international labour migration, confidence relations, social rootedness.
Бідак В.Я. , Гладченко М.М. Ризики формування інституту соціального захисту населення України
(на прикладі Львівської області).
Досліджено складові формування інституту соціального захисту населення, зокрема
в регіональному вимірі. Проаналізовано низку ризиків, що перешкоджають належному
функціонуванню цього інституту. Висвітлено чинники, які істотно знижують ефективність
національної і регіональної політики соціального захисту в умовах фінансово-економічної кризи
при акумуляції соціальних ризиків. Пропонується врахування особливостей соціально-економічного
розвитку регіону в ув’язуванні з поліструктурністю його соціального середовища, диференціацією
населення за його доходами при розробці соціально-захисних програм (на прикладі гірських районів
Львівської області).
Ключові слова: система соціального захисту населення, інститут соціального захисту населення,
ризики формування інституту соціального захисту населення.
Бидак В.Я., Гладченко М.М. Риски формирования института социальной защиты населения Укра
ины (на примере Львовской области).
Исследованы элементы, составляющие процесс формирования института социальной защиты
населения, в частности в региональном измерении. Проанализирован ряд рисков, препятствующих
нормальному функционированию данного института. Отражены факторы, существенно
снижающие эффективность национальной и региональной политики социальной защиты в
условиях финансово-экономического кризиса при аккумуляции социальных рисков. Предлагается
учет особенностей социально-экономического развития региона в увязке с полиструктурностью
его социальной среды, дифференциацией населения по его доходам при разработке социальнозащитных программ (на примере горных районов Львовской области).
Ключевые слова: система социальной защиты населения, институт социальной защиты
населения, риски формирования института социальной защиты населения.
Bidak V.Ya, Hladchenko M.M. Risks of Forming of the Institute of Social Protection of Ukrainian Population
(on the Example of Lviv Region).
The elements, which constitute the process of forming of the institute of social protection of population,
are investigated, in particular in the regional dimension. The range of risks that hamper the normal
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functioning of the institute in question is analyzed. The factors, which substantially reduce the efficiency of
national and regional policy of social protection in terms of financial and economic crisis considering the
accumulation of social risks, are presented. The proposals over the account of features of socio-economic
development of region are made on the basis of multistructural properties of its social environment and
by differentiation of population by its profits when developing the programs of social protection (on the
example of mountain districts of Lviv region).
Key words: system of social protection, institute of social protection, the risks of forming the institute
of social protection.
Бендасюк О.О. Особливості розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної
моделі економіки.
З’ясовано особливості розвитку трудового потенціалу регіонів України в умовах фінансовоекономічної кризи та переходу до інноваційної моделі економіки; конкретизовано сучасні риси
міграційної та інтелектуальної складових трудового потенціалу.
Ключові слова: інноваційна модель економіки, міграційна та інтелектуальна складові трудового
потенціалу, трудовий потенціал.
Бендасюк О.А. Особенности развития трудового потенциала Украины в условиях перехода к
инновационной модели экономики.
Определены особенности развития трудового потенциала регионов Украины в условиях
финансов о-экономического кризиса и перехода к инновационной модели экономики;
конкретизированы современные черты миграционной и интеллектуальной составляющих
трудового потенциала.
Ключевые слова: инновационная модель экономики, миграционная и интеллектуальная
составляющие трудового потенциала, трудовой потенциал.
Bendasiuk O.O. Features of the Development of Labor Potential of Ukraine under Conditions for Transition
to Innovation Model of Economy.
The features of the manpower potential in the regions of Ukraine in terms of financial and economic
crisis and the transition to innovation model of economy are outlined; the features of modern migration
and intellectual components of labor potential are specified.
Key words: innovation model of economy, migration and intellectual components of the employment
potential, employment potential.
Кузмішинова В. Підприємницькі суб’єкти як дійові особи регіональної конкурентоспроможності в
умовах Словаччини.
Європейський Союз розглядає регіони як основні одиниці реалізації своїх стратегічних намірів,
спрямованих на забезпечення допустимого зростання та підвищення життєвого рівня його
населення. Та оскільки в умовах регіонів визначним реалізатором наведених стратегічних
цілей є підприємницькі суб’єкти, то в останній час нагальною стає потреба дослідження
підприємства як учасника регіонального розвитку та регіональної конкурентоспроможності.
У зв’язку з наведеним аналізуються підприємницькі суб’єкти як творці регіональної
конкурентоспроможності з точки зору їх внесків до регіональної продукції (ПДВ) та
регіональної зайнятості у вісьмох регіонах Словаччини (СР). При аналізі підприємницьких
одиниць у регіонах СР та їх значення для регіонального розвитку використані основні
статистичні методи: елементарні (дескриптивні), статистичні характеристики, індексовий
аналіз та кореляційний аналіз. За оцінкою екстенсивного показника – кількості підприємницьких
одиниць у регіонах СР – дескриптивними статистичними характеристиками в компоненті
фізичних осіб була ідентифікована конвергентна тенденція, а в компоненті юридичних
осіб – дивергентна тенденція. В обох компонентах у всіх регіонах ідентифіковане зростання.
При аналізі частки підприємств як творців ПДВ був використаний інтенсивний показник –
індекс регіональної підприємницької продуктивності (ІРПП) – як співвідношення регіонального
ПДВ та регіональної кількості підприємств. У всіх регіонах в досліджуваний період ІРПП
зріс і була ідентифікована дивергентна тенденція. Для глибшого аналізу був використаний
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коефіцієнт залежності Пірсона. В усіх регіонах було встановлено тісну залежність між
кількістю підприємницьких одиниць у регіонах СР та регіональним ПДВ. При аналізі частки
підприємств у творенні зайнятості була встановлена позитивна залежність між кількістю
підприємницьких одиниць і кількістю зайнятих тільки у двох регіонах (БСК і ТТСК). В решті
регіонів (ТНСК, НКС, ЖКС, ПСК і КСК) наявна негативна залежність, тобто із зростанням
кількості підприємницьких одиниць знижується кількість зайнятих. Ця тенденція стосується
також СР (коефіцієнт Пірсона –0,876). Частка підприємств у загальній зайнятості в регіонах
становить приблизно 60%. На основі одержаних результатів регіони СР було розподілено на
дві групи: а) регіони, які досягають результатів вище середнього (БСК, ТТСК, ЖСК, КСК), а
таким чином і вищої конкурентоспроможності; б) регіони, які досягають результатів нижчих
середнього, внаслідок чого їх конкурентоспроможність є нижчою. У висновках рекомендується
регіональному менеджменту трансформувати регіони на «регіони, що вчаться», в яких всі
регіональні учасники творять та реалізують стратегію розвитку, засновану на використанні
знань.
Ключові слова: підприємницькі суб'єкти, регіональна конкурентоспроможність, конвергенція,
дивергенція, показники економічної продуктивності.
Кузмишинова В. Предпринимательские субъекты как действующие лица региональной конкуренто
способности в условиях Словакии.
В последнее время все более неотложной становится потребность изучения предприятия как
действующего лица регионального развития и региональной конкурентоспособности, потому что
предприятие является основным реализатором стратегических целей регионального развития.
Эта статья анализирует вклад предприятий в развитие отдельных регионов Словакии, особенно
относительно влияния, связанного с производством и занятостью. С помощью статистических
методов проанализированы тенденции конвергенции или дивергенции отдельных индикаторов
региональной конкурентоспособности и определена позиция индивидуальных регионов Словакии
по их конкурентоспособности.
Ключевые слова: предпринимательские субъекты, региональная конкурентоспособность,
конвергенция, дивергенция, показатели экономической продуктивности.
Kuzmišinová Viera Enterprises as actors of regional competitiveness in the environment of Slovakia
Recently a still more urgent need can be felt to examine enterprise as an actor of regional development
and regional competitiveness, because they are significantly contributed by enterprising subjects. The
present paper analyzes contributions of enterprises in the development of individual regions of Slovakia
especially with regard to the effects connected with production and employment. With the use of statistical
methods the tendencies of convergence or divergence of selected indicators of regional competitiveness
are outlined, and the position of individual regions in the environment of Slovakia is identified.
Key words: enterprising subjects, regional competitiveness, convergence, divergence, indicators of
economic productivity.
Сухаревич В.Т. Діяльність банків на ринку лізингу Польщі: уроки для України.
Досліджуються процес становлення та сучасний стан розвитку ринку лізингу в Польщі.
Визначається роль банківських установ у цьому процесі. Виділяються проблеми, що стримують
вітчизняні банки в бажанні активно стимулювати ринок лізингу в Україні, та пропонуються
шляхи їх вирішення.
Ключові слова: лізинг, лізингова компанія, ринок лізингу, банк, фінансування, стимулювання.
Сухаревич В.Т. Деятельность банков на рынке лизинга Польши: уроки для Украины.
Исследуются процесс становления и современное состояние развития рынка лизинга в
Польше. Определяется роль банковских учреждений в этом процессе. Выделяются проблемы,
сдерживающие отечественные банки в желании активно стимулировать рынок лизинга в
Украине, и предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: лизинг, лизинговая компания, рынок лизинга, банк, финансирование,
стимулирование.
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Sukharevych V.Т. The Activity of Banks on the Leasing Market of Poland: Lessons for Ukraine.
Research of establishment and of current state of leasing market development in Poland is carried out.
The role of banks in this process is determined. The problems, which restrain Ukrainian banks from
active stimulation of the leasing market, are outlined and the ways of their solution are offered.
Key words: leasing, leasing company, leasing market, bank, financing, stimulation.
Мошняга В.Г. Влияние экономического кризиса на международную трудовую миграцию молдавского
населения.
Рассмотрено влияние экономического кризиса на международную трудовую миграцию молдавс
кого населения. Проанализированы современные тенденции сокращения численности трудовых
мигрантов, его главные причины, последствия миграционной политики стран назначения
молдавских трудовых мигрантов. Показана роль денежных переводов от молдавских трудовых
мигрантов в экономике страны, их влияние на бедность и социальную структуру Молдовы.
С учетом ухудшения ситуации на рынке труда в Республике Молдова определены возможные
действия людей в случае утраты работы, в т.ч. намерение иметь или начать собственный
бизнес у бывших трудовых мигрантов.
Ключевые слова: экономический кризис, международная трудовая миграция, денежные переводы,
рынок труда.
Мошняга В.Г. Вплив економічної кризи на міжнародну трудову міграцію молдавського населення.
Розглянуто вплив економічної кризи на міжнародну трудову міграцію молдавського населення.
Проаналізовано сучасні тенденції скорочення чисельності трудових мігрантів, його головні
причини, наслідки міграційної політики країн призначення молдавських трудових мігрантів.
Вказано роль грошових переказів від молдавських трудових мігрантів в економіці країни, їх вплив
на бідність і соціальну структуру Молдови. З урахуванням погіршення ситуації на ринку праці
в Республіці Молдова визначено можливі дії людей у випадку втрати роботи, в т.ч. намір мати
чи почати власний бізнес у колишніх трудових мігрантів.
Ключові слова: економічна криза, міжнародна трудова міграція, грошові перекази, ринок праці.
Moshniaha V.H. Influence of Economic Crisis on the International Labour Migration of Moldavian Population.
The influence of economic crisis on international labour migration of Moldavian population is outlined.
The modern tendencies of reduction of the labour migrants’ number, main reasons of such reduction and
consequences of migration policies of Moldavian labour migrants’ destination countries are analyzed.
The role of money transfers of the Moldavian labour migrants in the state economy and its influence on
the poverty and social structure of Moldova is presented. Considering the worsening of situation on the
labour market in Republic of Moldova, possible actions of citizens in case of the loss of work, including
the intention to have or start private business of the former labour migrants, are indicated.
Key words: economy crisis, international labour migration, money transfers, labour market.
Антипова Е.А. Структура миграции населения сельской местности Беларуси в ХХІ веке.
Анализируются исторические предпосылки миграции сельского населения Беларуси. Обоснованы
тенденции миграционных процессов в стране в контексте теории «миграционных переходов».
Выделены стадии переходов в Беларуси. Детально исследованы динамика, объемы и структура
миграции населения в сельской местности Беларуси, очерчены характерные особенности внешней
миграции. Проведен мезорегиональный анализ миграционного движения сельского населения.
Выделены три группы районов с наибольшей интенсивностью выбытия. Отмечены главные
тенденции миграционных процессов на микрогеографическом уровне.
Ключевые слова: сельское население, структура миграции, теория «миграционных переходов»,
интенсивность выбытия населения.
Антіпова К.А. Структура міграції населення сільської місцевості Білорусі в ХХІ столітті.
Аналізуються історичні передумови міграції сільського населення Білорусі. Обґрунтовано
тенденції міграційних процесів у країні в контексті теорії «міграційних переходів». Виділено
стадії переходів у Білорусі. Детально досліджено динаміку, об’єми та структуру міграції
населення в сільській місцевості Білорусі, окреслено характерні особливості зовнішньої міграції.
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Проведено мезорегіональний аналіз міграційного руху сільського населення. Виокремлено три
групи районів з найбільшою інтенсивністю вибуття. Відзначено головні тенденції міграційних
процесів на мікрогеографічному рівні.
Ключові слова: сільське населення, структура міграції, теорія «міграційних переходів»,
інтенсивність вибуття населення.
Antipova E.A. Structure of Rural Population Migration of Belarus in XXI Century.
The analysis of rural area population migration in Belarus is provided. Historical preconditions of
migration of rural population are analyzed. The tendencies of migration processes in the country in
the context of the theory of “migration passage” are presented. The stages of passages in Belarus are
allocated. The dynamics, volumes and structure of migration in the rural areas of Belarus are elaborately
studied and the characteristics of foreign migration are outlined. The mesoregional analysis of migration
of rural population is conducted. Three groups of regions with the most intensity of departure are
allocated. The main tendencies of migration processes on the microgeographical level are indicated.
Key words: rural population, migration structure, “migration passage” theory, intensity of departure.
Чухрай Н.І. , Глинський Н.Ю. Досвід підвищення якості послуг органів місцевого самоврядування
українських міст.
Розглянуто досвід українських органів місцевої влади у підвищенні якості адміністративних та
управлінських послуг, що надаються населенню та бізнесу. Зокрема, проаналізовано методики,
які найширше використовуються в Україні, а саме: стратегічне планування, програмно-цільовий
метод формування місцевих бюджетів, впровадження систем управління якістю надання послуг
виконавчими органами міських рад.
Ключові слова: орган місцевого самоврядування, якість послуг, система управління якістю,
стратегічне управління, формування бюджету.
Чухрай Н.И., Глинский Н.Ю. Опыт повышения качества услуг органов местного самоуправления
украинских городов.
Рассмотрен опыт украинских органов местной власти в повышении качества административ
ных и управленческих услуг, предоставляемых населению и бизнесу. В частности, анализируются
методики, которые чаще всего используются в Украине, а именно: стратегическое планирование,
программно-целевой метод формирования местных бюджетов, внедрение систем управления
качеством предоставления услуг исполнительными органами городских советов.
Ключевые слова: орган местного самоуправления, качество услуг, система управления качеством,
стратегическое управление, формирование бюджета.
Chukhray N.I., Glynskyi N.Yu. Experience of Upgrading of the Quality of Ukrainian Cities Local Authorities’
Services.
Experience of the Ukrainian local authorities in quality upgrading of administrative and managerial
services for population and business is exposed. The local budgets forming methods, which are wide
used in Ukraine, are described, such as: strategic planning, programmatic and purpose method of local
budgets forming, implementation of the systems of the quality of services control by the executive organs
of city government.
Key words: local authority, quality of services, quality management system, strategic management,
forming of budget.
Тарасюк М.В. Організація інформаційних потоків контролінгу в управлінні торговельними мережами
Запропоновано трирівневий підхід до деталізації інформаційних потоків, розглянуто основні
методи аналізу інформаційних потоків та обґрунтовано механізм організації інформаційних
потоків контролінгу в управлінні торговельними мережами та оптимізації інформаційних пото
ків суб’єкта мережевого торговельного підприємництва в цілому.
Ключові слова: контролінг, торговельна мережа, система інформаційного забезпечення,
інформаційні потоки.
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Тарасюк М.В. Организация информационных потоков контроллинга в управлении торговыми сетями.
Предложен трехуровневый подход к детализации информационных потоков, рассмотрены
основные методы анализа информационных потоков и обоснован механизм организации
информационных потоков контроллинга в управлении торговыми сетями и оптимизации
информационных потоков субъекта сетевого торгового предпринимательства в целом.
Ключевые слова: контроллинг, торговая сеть, система информационного обеспечения,
информационные потоки.
Tarasiuk M.V. Organization of Informative Streams of Controlling in the Management of Trade Networks.
Three-level approach to the detail elaboration of informative streams is offered, the basic methods of
analysis of informative streams are considered and the mechanism of organization of informative streams
of controlling in the management of trade networks and optimization of informative streams of trade
network business entity on the whole is presented.
Key words: controlling, auction network, system of the informative providing, informative streams.
Садула Л.М. Зовнішня торгівля західноукраїнських областей.
Досліджується зовнішня торгівля західноукраїнських областей у 1996-2007 pp., її місце в зовнішній
торгівлі України. На основі статистичних даних здійснено аналіз географічної та товарної
структури зовнішньої торгівлі товарами та послугами областей Західної України. Проводиться
порівняння показників зовнішньої торгівлі західноукраїнських областей із найбільшими за часткою
у зовнішній торгівлі України регіонами: Київ, Донецька та Дніпропетровська області. Визначено
динаміку розвитку зовнішньої торгівлі областей Західної України. Встановлено частку ЄС і СНД
у експорті та імпорті товарів областей Західного регіону України.
Ключові слова: експорт, імпорт, ЄС, СНД..
Садула Л.Н. Внешняя торговля западноукраинских областей.
Исследуется внешняя торговля западноукраинских областей в 1996-2007 гг., ее место во внешней
торговле Украины. На основании статистических данных осуществлен анализ географической
и товарной структуры внешней торговли товарами и услугами областей Западной Украины.
Проведено сравнение показателей внешней торговли западноукраинских областей с наибольшими
за долей во внешней торговле Украины регионами: Киев, Донецкая и Днепропетровская области.
Определена динамика развития внешней торговли областей Западной Украины. Установлена
доля ЕС и СНГ в экспорте и импорте товаров областей Западного региона Украины.
Ключевые слова: экспорт, импорт, ЕС, СНГ.
Sadula L.М. Foreign trade of the Regions of Western Ukraine.
The foreign trade of Western Ukrainian regions in 1996-2007 and its place in the total volume of
Ukraine’s foreign trade is investigated. The analysis of geographic and commodity structure of foreign
trade in goods and services of Western Ukrainian regions on the basis of statistical data is conducted.
The comparison of values of Western Ukrainian foreign trade with the relevant indices on the regions
with the largest shares in Ukraine’s foreign trade – Kyiv, Donetsk and Dnipropetrovsk regions – is
provided. The dynamics of development of foreign trade in Western Ukrainian regions is outlined. The
share of EU and CIS countries in export and import of goods of Western Ukrainian regions is presented.
Key words: export, import, EU, CIS.
Карпова Я.Ю. Маркетинговий аналіз ефективності функціонування товарного ринку хлібних
продуктів у Львівській області.
Запропоновано нові підходи щодо оцінки ефективності функціонування товарних ринків (на
прикладі ринку хлібних продуктів у Львівській області) на основі балансового методу та
розрахунку показників концентрації. При аналізі формування і функціонування структури ринку
хлібних продуктів у Львівській області було взято до уваги основні критерії, які визначають
тип товарного ринку, а саме: кількість виробників, їхню ринкову частку, характер продукту,
особливості контролю за цінами з боку держави. Обґрунтовано висновок щодо рівня конкуренції
на ринку та визначення бар’єрів входу на ринок іншими суб’єктами підприємницької діяльності.
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Ключові слова: ринкова частка, ринкові бар’єри, показники концентрації, ринкова структура..
Карпова Я.Ю. Маркетинговый анализ эффективности функционирования товарного рынка хлебных
продуктов во Львовской области.
Предложены новые подходы к оценке эффективности функционирования товарных рынков (на
примере рынка хлебных продуктов во Львовской области) на основании балансового метода и
расчета показателей концентрации. При анализе формирования и функционирования структуры
рынка хлебных продуктов во Львовской области было взято во внимание основные критерии,
определяющие тип товарного рынка, а именно: количество производителей, их рыночную долю,
характер продукта, особенности контроля за ценами со стороны государства. Обоснован вывод
относительно уровня конкуренции на рынке и определения барьеров входа на рынок другими
субъектами предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: рыночная доля, рыночные барьеры, показатели концентрации, рыночная
структура.
Karpova Ya.Yu. Marketing Analysis of Functional Efficiency of Bread Production Market in Lviv Region.
New approaches to estimation of functional efficiency of commodity markets are offered on the basis of
balance method and calculation of concentration indexes (on the example of bread production market
in Lviv Region). While conducting the analysis of formation and functioning of bread production market
structure in Lviv Region, the basic criteria, which define the type of commodity market, namely the quantity
of manufacturers, their market share, the character of a product, the feature of the state control over the
prices are considered. The conclusions over the level of competition at the market and the determination
of the market entrance barriers for other enterprises are made.
Key words: market share, market barriers, indices of concentration, market structure.
Румянцева Г.І. До питання ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку
Розкрито теоретичні засади функціонування територій пріоритетного розвитку (ТПР) як
різновиду спеціальних економічних зон з притаманним їм преференційним режимом. Проаналізова
но практику інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання ТПР у Волинській області. На
основі оцінки соціально-економічної ефективності функціонування створеної у Волинській області
території пріоритетного розвитку обґрунтовано роль ТПР у розвитку економіки регіону та
подоланні проблем, пов’язаних з необхідністю структурної перебудови економіки проблемних
шахтарських регіонів. Обґрунтовано пропозицію щодо доцільності продовження практики
створення територій пріоритетного розвитку в окремих регіонах України.
Ключові слова: преференційний режим, спеціальна економічна зона, територія пріоритетного
розвитку..
Румянцева Г.И. К вопросу об эффективности функционирования территорий приоритетного
развития.
Раскрыты теоретические основы функционирования территорий приоритетного развития (ТПР)
как разновидности специальных экономических зон с присущим им преференционным режимом.
Проанализована практика инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования ТПР в
Волынской области. На базе оценки социально-экономической эффективности функционирова
ния созданной в Волынской области территории приоритетного развития обоснована роль
ТПР в развитии экономики региона и преодолении проблем, связанных с необходимостью струк
турной перестройки экономики проблемных шахтерских регионов. Обосновано предложение о
целесообразности продолжения практики создания территорий приоритетного развития в
отдельных регионах Украины.
Ключевые слова: преференционный режим, специальная экономическая зона, территория
приоритетного развития.
Rumiantseva H.I. The Issue of Efficient Functioning of the Priority Development Territories.
The theoretical basis of priority development territories (PDT) functioning as the type of special economic
zones with the preferential regimen is outlined. The practice of economic entities investment activity of
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the PDT of Volyn Region is analyzed. On the basis of social and economic efficiency of functioning of
the priority development territory created in Volyn region the role of the PDT in development of regional
economy and overcoming of problems concerning the necessity of the structural economic reorganization
of the problem miner regions is emphasized. The proposals over the efficiency of continuation of the
practice of new priority development territories creation in the regions of Ukraine are made.
Key words: preferential regimen, special economic zone, priority development territory.

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №1

27

Автори номера
Акименко Олена Юріївна

–

Антипова Катерина Анатоліївна

–

Бабкевич Уляна Петрівна

–

Безуглий Ігор Володимирович

–

Бендасюк Олег Олександрович

–

Бідак Володимир Ярославович

–

Бутко Микола Петрович

–

Возняк Галина Василівна

–

Герасимчук Зоряна Вікторівна

–

Гладченко Марія Михайлівна

–

Глинський Назар Юрійович

–

28

кандидат економічних наук, доцент
кафедри обліку і аудиту Чернігівського державного технологічного
університету.
доктор географічних наук, професор кафедри економічної географії
зарубіжних країн Білоруського державного університету (м. Мінськ,
Білорусь).
головний спеціаліст відділу інстру
ментально-лабораторного та радіа
ційного контролю Державної екологічної інспекції в Львівській області.
старший викладач кафедри туризму
Чернігівського державного інституту
економіки і управління.
кандидат економічних наук, доцент,
заступник начальника відділу суспільних і гуманітарних наук Вищої
атестаційної комісії.
кандидат економічних наук, стар
ший науковий співробітник відділу
соціально-гуманітарного розвитку
регіону Інституту регіональних
досліджень НАН України.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту
Чернігівського державного техноло
гічного університету.
кандидат економічних наук, науко
вий співробітник відділу проблем
розвитку фінансово-кредитних відно
син в регіоні Інституту регіональних
досліджень НАН України.
доктор економічних наук, професор,
проректор з наукової роботи, заві
дувач кафедри менеджменту і марке
тингу Луцького національного
технічного університету.
аспірант відділу соціально-гума
нітарного розвитку регіону Інституту
регіональних досліджень НАН
України.
аспірант кафедри маркетингу і
логістики Національного універси
тету «Львівська політехніка».

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №1

Грішнова Олена Антонівна

–

Долішній Дмитро Богданович

–

Жук Петро Володимирович

–

Землянкін Анатолій Іванович

–

Карпова Яніна Юріївна

–

Князь Святослав Володимирович

–

Козловський Сергій Володимирович

–

Козоріз Марія Андріївна

–

Кузмішинова Віра

–

Куцай Наталія Сергіївна

–

Куценко Віра Іванівна

–

Лапшина Ірина Анатоліївна

–

доктор економічних наук, професор
кафедри теоретичної і прикладної
економіки Київського національного
університету ім. Т. Шевченка.
спеціаліст-юрисконсульт ВАТ «При
карпаттяобленерго».
кандидат економічних наук, стар
ший науковий співробітник відділу
регіональної екологічної політики
Інституту регіональних досліджень
НАН України.
кандидат економічних наук, старший
науковий співробітник, заступник
директора з наукової роботи Інсти
туту економіки промисловості НАН
України.
старший викладач кафедри економі
ки та підприємництва Львівської
державної фінансової академії.
кандидат економічних наук, доцент
кафедри менеджменту і міжн ар од
ного підприємництва Національного
університету «Львівська політехніка».
кандидат економічних наук, доцент
кафедри аграрного менеджменту
Вінницького державного аграрного
університету.
доктор економічних наук, професор,
завідувач відділу фінансово-кредит
них відносин в регіоні Інституту
регіональних досліджень НАН
України.
кандидат економічних наук, інже
нер, старший викладач Вищої школи
міжнародного підприємництва ISM
Словаччина в Пряшеві).
аспірант кафедри менеджменту
та маркетингу факультету бізнесу
Луцького національного технічного
університету.
доктор економічних наук, професор,
завідувач відділу проблем розвитку
соціальної сфери Ради по вивченню
продуктивних сил України НАН
України.
кандидат економічних наук, доцент
кафедри міжнародних економічних
відносин, заступник директора
Інст ит уту післядипломної освіти
Львівської комерційної академії.

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №1

29

Мельник Мар’яна Іванівна

–

Мельник Ольга Григорівна

–

Мікула Надія Анатоліївна

–

Мошняга Валерій Георгійович

–

Муха Орест Васильович

–

Пасєка Анна Сергіївна

–

Підоричева Ірина Юріївна

–

Піхоцький Володимир Федорович

–

Позняк Олексій Володимирович

–

Полінський Олександр Маркович

–

Прибиткова Ірина Михайлівна

–

30

кандидат економічних наук, науковий
співробітник відділу територіальних
суспільних систем і просторового
розвитку Інституту регіональних
досліджень НАН України.
кандидат економічних наук, до
цент кафедри менеджменту і між
народного підприємництва Націо
нального університету «Львівська
політехніка».
доктор економічних наук, про
фесор, завідувач відділу проблем
ринкової інфраструктури та транс
кордонного співробітництва Інс
титуту регіональних досліджень
НАН України.
доктор політологічних наук,
професор, завідувач кафедри полі
тології Молдавського державного
університету (м. Кишинів,
Молдова).
заступник директора, координатор
українсько-німецьких проектів
Львівського державного центру
науково-технічної і економічної
інформації.
аспірант Київського національ
ного економічного університету
ім. В. Гетьмана.
аспірант відділу економічних
проблем науково-технічного прогресу
в промисловості Інституту економіки
промисловості НАН України.
кандидат економічних наук, до
цент, начальник Територіального
управління Рахункової палати по
Львівській, Волинській, Рівненській
та Тернопільській областях.
кандидат економічних наук, завіду
вач відділу міграційних досліджень
Інституту демографії та соціальних
досліджень НАН України.
кандидат технічних наук, до
цент кафедри економічної кібер
нетики та інформаційних технологій
Національного гірничого університе
ту (м. Дніпропетровськ).
доктор економічних наук, професор,
провідний науковий співробітник
Інституту соціології НАН України.

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №1

Пшик Богдан Іванович

–

Руденко Наталія Петрівна

–

Румянцева Галина Іванівна

–

Садула Любомира Миколаївна

–

Семів Любов Казимирівна

–

Стеченко Дмитро Миколайович

–

Сухаревич Віра Теодорівна

–

Тарасюк Михайло Вікторович

–

Чухрай Наталя Іванівна

–

Яворський Михайло Степанович

–

кандидат економічних наук, до
цент кафедри банківської справи
Львівського інституту банківської
справи Університету банківської
справи НБУ.
магістр Київського національного
університету культури і мистецтва.
старший викладач кафедри фінансів
Нововолинського факультету Терно
пільського національного еконо
мічного університету.
кандидат економічних наук, доцент
кафедри економіки та менеджменту
Львівської філії Європейського
університету.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки та
управління персоналом Львівського
інституту банківської справи Універ
ситету банківської справи НБУ.
доктор економічних наук, про
фесор кафедри міжнародної еко
номіки Національного технічного
університету України «Київський
політехнічний інститут».
аспірант кафедри банківської справи
Львівського інституту банківської
справи Університету банківської
справи НБУ.
кандидат економічних наук, докто
рант кафедри фінансів Київського
національного торговельно-еконо
мічного університету.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту
організацій Національного універ
ситету «Львівська політехніка».
кандидат технічних наук, директор
Львівського державного центру
науково-технічної і економічної
інформації.

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №1

31

