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Анотації

Палига Є.М.  Інституціональні проблеми корпоративного управління.
Через призму інструментарію нової інституціональної економіки розглядаються специфічні про-
блеми корпоративного управління у перехідній економіці з урахуванням особливостей режиму 
здійснення переходу в формі приватизації в Україні. Показано, що сформована в Україні модель 
корпоративного управління створює суттєві обмеження для інноваційного економічного розви-
тку. Сформульовано висновки щодо напрямів економічної політики, які покликані забезпечити 
більш вагомий внесок корпоративного управління у забезпечення стійкого розвитку економіки.
Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, інститути, права, власність, контроль.

Палыга Е.Н. Институциональные проблемы корпоративного управления.
Через призму инструментария новой институциональной экономической теории рассматри-
ваются специфические проблемы корпоративного управления в переходной экономике с учетом 
особенностей режима осуществления перехода в форме приватизации в Украине. Показано, что 
сформированная в Украине модель корпоративного управления создает существенные ограни-
чения для инновационного экономического развития. Сформулированы выводы о направлениях 
экономической политики, которые должны обеспечить более весомый вклад корпоративного 
управления в обеспечение стойкого развития экономики.
Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, институты, права, собственность, 
контроль.

Palyga Ye.M. Institutional Problems of Corporate Governance.
By means of new institutional economic theory instruments the specific problems of corporate governance 
in transitional economy are considered taking into account the features of privatization in Ukraine. It is 
shown that the model of corporate government formed in Ukraine creates essential restrictions to innova-
tive economic development. The conclusions over the economic policy guidelines, which should provide 
more convicting contribution of corporate governance into stable economic development, are formulated.
Key words: corporation, corporate governance, institutions, rights, ownership, control.

Мікула Н.А. , Пастернак О.І. , Тимечко І.Р. , Гусєва М.О.  Концептуальні підходи до дослідження 
кон’юнктури транскордонного ринку

Визначено сутність транскордонного ринку та його місце в системі регіональних та міжна-
родних ринків. Розкрито особливості транскордонного регіону, які впливають на функціонуван-
ня транскордонного ринку. Запропоновано концептуальні підходи до дослідження кон’юнктури 
транскордонного ринку, які охоплюють принципи, основні завдання дослідження, алгоритм здій-
снення аналізу, джерела інформації та методи з метою виявлення і аналізу тенденцій, чинників 
і умов, що впливають на розвиток конкурентного середовища в транскордонному регіоні. Відо-
бражені основні положення можуть бути використані для методичних рекомендацій аналізу 
кон’юнктури транскордонного ринку.
Ключові слова: транскордонний регіон, транскордонний ринок, прикордонний регіон, регіональ-
ний ринок, кон’юнктура транскордонного ринку, транскордонне співробітництво. 

Микула Н.А., Пастернак Е.И., Тымечко И.Р., Гусева М.А. Концептуальные подходы к исследованию 
конъюнктуры трансграничного рынка.

Определены сущность трансграничного рынка и его место в системе региональных и между-
народных рынков. Раскрыты особенности трансграничного региона, влияющие на функционирова-
ние трансграничного рынка. Предложены концептуальные подходы к исследованию конъюнктуры 
трансграничного рынка, охватывающие принципы, основные задачи исследования, алгоритм 
осуществления анализа, источники информации и методы с целью выявления и анализа тенден-
ций, факторов и условий, влияющих на развитие конкурентной среды в трансграничном регионе. 
Основные положения, отраженные в исследовании, могут быть использованы для методических 
рекомендаций анализа конъюнктуры трансграничного рынка.
Ключевые слова: трансграничный регион, трансграничный рынок, приграничный регион, регио-
нальный рынок, конъюнктура трансграничного рынка, трансграничное сотрудничество. 
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Mіkula N.A., Pasternak O.І., Tymechko І.R., Husieva M.O. The Conceptual Approaches to the Research of 
the Transborder Market Envіronment.

The essence of transborder market and its place in the system of regional and international markets 
is outlined. The features of transborder region, which influence the functioning of transborder market, 
are exposed. The conceptual approaches to the research of the transborder market environment, which 
engulf the principles, the basic tasks of research, the algorithm of realization of analysis, information 
sources and methods, are proposed with the purpose of exposure and analysis of trends, factors and terms 
that influence the development of competitive environment in a transborder region. The main provisions 
provided by the research may be used for the development of methodological recommendations for the 
transborder market environment analysis.
Key words: transborder region, transborder market, boundary region, regional market, transborder 
market environment, transborder cooperation. 

Яскал І.В.  Удосконалення методів визначення напрямків і форм виробничо-ресурсної інтеграції у 
регіоні. 

Запропоновано методику виявлення передумов поглиблення внутрішньо- та міжрегіональної 
виробничо-ресурсної інтеграції Чернівецької області. За допомогою математичних методів 
(кластерний аналіз, гравітаційна модель, евклідова відстань) виявлені перспективні напрямки 
виробничо-ресурсної інтеграції як у межах досліджуваного регіону (між районами області), так 
і  між областями. Економічну інтеграцію пропонується трактувати як виробничо-ресурсну, за 
якої відбувається обмін будь-якими компонентами матерії, енергії та інформації у вигляді без-
посередньо споживаних речовин, умов, функцій тощо. 
Ключові слова: виробничо-ресурсна інтеграція, кластерний аналіз, евклідова відстань, напрям-
ки інтеграції 

Яскал И.В. Усовершенствование методов определения направлений и форм производственно-ресур-
сной интеграции в регионе.

Предложена методика выявления предпосылок углубления внутри- и межрегиональной произ-
водственно-ресурсной интеграции Черновицкой области. C помощью математических методов 
(кластерный анализ, гравитационная модель, эвклидово расстояние) выявлены перспективные 
направления производственно-ресурсной интеграции как в рамках исследуемого региона (между 
районами области), так и между областями. Экономическую интеграцию предлагается понимать 
как производственно-ресурсную, при которой происходит обмен любыми компонентами материи, 
энергии и информации в виде непосредственно потребляемых веществ, условий, функций и т.д.
Ключевые слова: производственно-ресурсная интеграция, кластерный анализ, эвклидово рас-
стояние, направления интеграции. 

Yaskal I.V. Improvement of the Methods of Determining the Directions and Forms of Production and Re-
source Integration in the Region.

The method of preconditions detection of intra- and inter-regional production and resource integration 
deepening in Chernivtsi region is presented. Using the mathematical methods (cluster analysis, gravity 
model, Euclidean distance) the directions of production and resource integration both within the study 
area (between districts) and between the regions are identified. Economic integration is proposed to be 
understood as industrial and resource integration in which the exchange of any components of matter, 
energy and information takes place in the form of directly consumed substances, conditions, features, etc.
Key words: production and resource integration, cluster analysis, Euclidean distance, directions of 
integration.

Райчева О.К.  Створення інноваційної інфраструктури регіону з використанням методичних 
інструментів теорії розпізнавання образів.

Визначено необхідність створення інноваційної інфраструктури регіону. Обґрунтовані рекомен-
дації щодо її створення з використанням методичних інструментів теорії розпізнавання обра-
зів, що базуються на визначенні міри схожості шляхом розрахунків коефіцієнтів подібності, ко-
ефіцієнтів зв’язку, показників відстані у метричному просторі.
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Ключові слова: інноваційна інфраструктура регіону, організаційно-господарська структура, ви-
моги, можливості, міра схожості.

Райчева Е.К. Создание инновационной инфраструктуры региона с использованием методических 
инструментов теории распознавания образов. 

Определена необходимость создания инновационной инфраструктуры региона. Обоснованы ре-
комендации по ее созданию с использованием методических инструментов теории распознавания 
образов, базирующихся на определении меры сходства путем расчета коэффициентов подобия, 
коэффициентов связи, показателей расстояния в метрическом пространстве.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура региона, организационно-хозяйственная струк-
тура, требования, возможности, мера сходства.

Raicheva О.К. Creation of Innovative Regional Infrastructure with the Application of Methodical Tools of 
the Pattern Recognition Theory. 

The necessity of creation of innovative regional infrastructure is outlined. Recommendations over its 
creation with application of methodical tools of the pattern recognition theory are justified. Such instru-
ments are based on the determination of similarity degree by calculating similarity coefficients, coupling 
coefficients and indicators of distance in a metric space.
Key words: innovation infrastructure of the region, organizational and economic structure, requirements, 
opportunities, degree of similarity.

Полянська А.С., Орищин Т.М.  Дослідження чинників зовнішньо го середовища як необхідна умова 
розвитку підприємств в сучасних умовах.

Визначено теоретичні та практичні засади дослідження впливу чинників зовнішнього середови-
ща на діяльність промислових підприємств. Узагальнено основні складові зовнішнього середови-
ща, а саме: економічну, технічну, політичну, соціально-демографічну, культурно-етичну, між-
народну, а також чинники, що визначають вплив зазначених складових на результати роботи 
підприємств. Визначено основні загрози економічного середовища та їх вплив на фінансові ре-
зультати діяльності суб’єктів господарювання на рівні регіону. Виділено основні напрямки по-
долання негативного впливу зовнішніх чинників на рівні зовнішнього і внутрішнього середовища 
функціонування підприємства.
Ключові слова: складові та чинники зовнішнього середовища, загрози, фінансові результати ді-
яльності.

Полянська А.С., Орищин Т.М. Исследование факторов внешней среды как необходимое условие раз-
вития предприятий в современных условиях.

Определены теоретические и практические подходы исследования влияния факторов внешней 
среды на деятельность промышленных предприятий. Обобщены основные составляющие вне-
шней среды, а именно: экономическая, техническая, политическая, социально-демографическая, 
культурно-этическая, международная, а также факторы, определяющие влияние указанных 
составляющих на результаты работы предприятий. Определены основные угрозы экономической 
среды и их влияние на финансовые результаты деятельности субъектов хозяйствования на уровне 
региона. Выделены основные направления преодоления негативного влияния внешних факторов 
на среду функционирования предприятий.
Ключевые слова: составляющие и факторы внешнего среды, угрозы, финансовые результаты 
деятельности.

Polianska A.S., Oryshchyn T.M. Research of factors of an external environment as a necessary condition of 
the enterprises development in modern conditions.

Theoretical and practical approaches to research of influence of an external environment factors on 
activity of industrial enterprises are determined. The basic components of an environment, namely: 
economic, technical, political, social and demographic, cultural, ethical, and international and also the 
factors, which determine influence of the specified components on results of activity of the enterprises, 
are outlined. The basic threats of economic environment and and its influence on financial results of 
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activity of business entities at a level of region are determined. The basic ways of overcoming the nega-
tive influence of external factors on the functioning environment of enterprises are presented.
Key words: basic components and factors of external environment, threats, financial results of activity.

Іванова М.І. , Потьомкін Д.М.  Використання стохастичних методів моделювання при формуванні 
стратегії управління витратами в умовах глобальної кризи.

Використання класичної концепції стратегічного управління витратами ускладнюється під час 
глобальної кризи, що супроводжується швидкою і непередбачуваною зміною зовнішнього середо-
вища. Рекомендується промислове підприємство розглядати як динамічний об’єкт, на вхід яко-
го подаються стратегічно прогнозовані обсяги готової продукції, а на виході одержується вар-
тість ресурсів, необхідних для реалізації стратегії підприємства. Моделі змінних стану й не-
йромережі належать до стохастичних методів моделювання та можуть бути вдало викорис-
тані при формуванні стратегії управління витратами, оскільки застосування цих методів до-
зволяє врахувати вплив факторів ймовірнісного характеру. 
Ключові слова: стратегія управління витратами, ресурси підприємства, модель змінних стану, 
модель нейромережі.

Иванова М.И., Потемкин Д.Н. Использование стохастичных методов моделирования при форми-
ровании стратегии управления затратами в условиях глобального кризиса.

Использование классической концепции стратегического управления затратами усложняется 
во время глобального кризиса, сопровождающегося быстрым и непредсказуемым изменением 
внешней среды. Рекомендуется промышленное предприятие рассматривать как динамический 
объект, на вход которого подаются стратегически прогнозируемые объемы готовой продукции, 
а на выходе получается стоимость ресурсов, необходимых для реализации стратегии предпри-
ятия. Модели переменных состояния и нейронной сети относятся к стохастическим методам 
моделирования и могут быть удачно использованы при формировании стратегии управления 
затратами, поскольку применение этих методов позволяет учесть влияние факторов вероят-
ностного характера.
Ключевые слова: стратегия управления затратами, ресурсы предприятия, модель переменных 
состояния, модель нейросети.

Ivanova M.І., Potiomkin D.M. Application of Stochastic Methods of Modelling in Forming of Strategy of 
Expenses Management in the Conditions of Global Crisis.

Application of classic conception of strategic expenses management becomes complicated during a 
global crisis, which is accompanied by the rapid and unpredictable change of external environment. 
An industrial enterprise is recommended to examine as a dynamic object, on the entrance of which the 
strategically predicted volumes of the finished products are given, and the cost of resources necessary 
for realization of strategy of enterprise turns out in output. Models of alternative states and neuron 
network refer to the stochastic methods of modelling and can be successfully used in forming of strategy 
of expenses management, as application of these methods allows to take into account the influence of 
factors of probabilistic character.
Key words: strategy of expenses management, resources of enterprise, model of state variables, model 
of neuron network.

Мазур О.Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу.
Наведено систематизацію факторів ціноутворення, які класифіковано на п’ять найважливіших 
груп. Запропоновано компромісний підхід до структуризації цінових факторів із застосуванням 
ситуаційного аналізу бізнес-середовища. Розглянуто три варіанти ситуаційного аналізу факто-
рів ціноутворення, які можуть бути використані українськими підприємствами в рамках стра-
тегії скорочення витрат під час економічної кризи. Наявність чітких науково-методичних орі-
єнтирів при дослідженні й аналізі факторів встановлення ціни дасть змогу підвищити загальну 
ефективність процесу ціноутворення за рахунок пришвидшення етапу виокремлення та дослі-
дження найважливіших чинників без застосування надскладних методик. 
Ключові слова: ціна, процес ціноутворення, фактори ціноутворення, ситуаційний аналіз.



ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №2 11

Мазур Е.Е. Классификация факторов ценообразования и методы их анализа. 
Приводится систематизация факторов ценообразования, классифицированных на пять важней-
ших групп. Предложен компромиссный подход к структуризации ценовых факторов с использова-
нием ситуационного анализа бизнес-среды. Рассмотрены три варианта ситуационного анализа 
факторов ценообразования, которые могут быть использованы украинскими предприятиями в 
рамках стратегии сокращения затрат в ходе экономического кризиса. Наличие четких научно-
методических ориентиров при исследовании и анализе факторов установления цены позволит 
повысить общую эффективность процесса ценообразования за счет ускорения этапа выделения 
и исследования важнейших факторов без использования сложнейших методик.
Ключевые слова: цена, процесс ценообразования, факторы ценообразования, ситуационный 
анализ.

Mazur O.Ye. Classification of Pricing Factors and Methods of its Analysis
The systematization of pricing factors, which are classified into five the most important groups is given. 
The approach to the factors’ structuring on the basis of situational analysis of business environment is 
offered. Three variants of situational analysis of pricing factors, which can be used by Ukrainian enter-Three variants of situational analysis of pricing factors, which can be used by Ukrainian enter-which can be used by Ukrainian enter-
prises within the strategy of costs reduction during an economic crisis are considered. Clear scientific 
and methodical guidelines in researching and analysis of pricing factors allows raising of the general 
effectiveness of pricing process due to speeding up the phase of choosing and researching of the most 
important factors without application of too difficult methods.
Key words: price, pricing process, pricing factors, situational analysis.

Мельник О.Г. Аналізування параметрів, проблем та результатів використання систем діагностики 
на машинобудівних підприємствах Львівщини.

Висвітлено результати досліджень характеристик, параметрів, проблем та результатів ви-
користання систем діагностики на машинобудівних підприємствах Львівщини. При цьому вияв-
лено рівень комплексності та фундаментальності систем діагностики, що застосовуються на 
підприємствах; визначено пріоритетність спрямування діагностики; охарактеризовано дже-
рела інформаційного забезпечення діагностики діяльності машинобудівних підприємств; визна-
чено пріоритетність діагностичних функцій на підприємстві; охарактеризовано інструмента-
рій, 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. Анализ параметров, проблем и результатов использования систем диагностики на 
машиностроительных предприятиях Львовщины.

Представлены результаты исследования характеристик, параметров, проблем и результатов 
использования систем диагностики на машиностроительных предприятиях Львовщины. При 
этом определен уровень комплексности и фундаментальности систем диагностики, используемых 
на предприятиях; определена приоритетность направления диагностики; охарактеризованы 
источники информационного обеспечения диагностики деятельности машиностроительных 
предприятиях; определена приоритетность диагностических функций на предприятии; оха-
рактеризован 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. The Analysis of the Parameters, Problems and Results of Diagnostic System Usage in Lviv 
Region Machine-Building Enterprises.

The outcome of the investigation of Lviv region machine-building enterprises diagnostic systems’ main 
features, characteristics, problems and results is highlighted. The level of enterprise diagnostic systems’ 
complexity and fundamentality is determined; the priority of diagnostics’ direction is determined; the 
sources of informational support of machine-building enterprises’ activity diagnostics are character-
ized; the priority of diagnostic functions on the enterprise is outlined; the instruments that are used 
with the diagnostic purposes are characterized; the main goals of the diagnostics on different levels are 
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presented; the key problems and the results of usage of diagnostics on the machine-building enterprise 
are identified etc.
Key words: diagnostics, system, parameter, machine-building enterprise.

Шуляр Н.В. Оптимізування витрат на якість продукції машинобудівних підприємств.
Розглядаються питання мінімізації витрат на якість без шкоди рівню якості продукції підпри-
ємства, рівню, який очікують споживачі. Пояснюється актуальність питань диференціювання 
витрат на якість залежно від сорту, ґатунку або класу продукції. Пропонуються методичні під-
ходи до виділення в асортименті продукції підприємств певних класів продукції. Продемонстро-
вано результати статистичного дослідження та результати експертних оцінок щодо витрат 
на якість на трьох підприємствах. Визначено причини динаміки витрат на якість залежно від 
класу продукції, а також перспективи подальших досліджень у напрямку вивчення еластичнос-
ті попиту від якості продукції за певними видами продукції підприємств. 
Ключові слова: якість продукції, витрати на якість, оптимізування витрат, класи продукції.

Шуляр Н.В. Оптимизация затрат на качество продукции машиностроительных предприятий.
Рассматриваются вопросы минимизации затрат на качество без вреда уровню качества про-
дукции предприятия, уровню, ожидаемому потребителями. Объясняется актуальность вопросов 
дифференцирования затрат на качество в зависимости от сорта, разряда или класса продукции. 
Предлагаются методические подходы к выделению в ассортименте продукции предприятий опре-
деленных классов продукции. Продемонстрированы результаты статистического исследования 
и экспертных оценок относительно затрат на качество на трех предприятиях. Определены 
причины динамики затрат на качество в зависимости от класса продукции, а также перспек-
тивы дальнейших исследований эластичности спроса от качества продукции по определенным 
видам продукции предприятий.
Ключевые слова: качество продукции, издержки качества, оптимизация издержек, классы 
продукции.

Shuliar N.V. Product Quality Cost Optimization of Machine-Building Enterprises.
Issues of quality cost optimization without hampering product quality level are reviewed. Actuality of 
issues of quality cost differentiation depending on product type and class is outlined. Practical ap-
proaches to determining classes in product range are proposed. The results of statistical survey and the 
results of expert evaluation of quality costs at three enterprises are presented. The reasons of dynamics 
of quality cost depending on product class are determined. The perspectives of future researches on the 
dependence of consumer demand on product quality are formulated.
Keywords: product quality, quality cost, cost optimization, product classes.

Рудак С.М. Теоретичні підходи до оцінки ліквідності недержавного пенсійного фонду.
Досліджено проблеми оцінки ліквідності недержавних пенсійних фондів (НПФ), зокрема визна-
чення поняття ліквідності та критеріїв її оцінки. Розглядається можливість застосування ме-
тодики управління активами, що ґрунтується на оцінці структури пасиву компанії за ліквідніс-
тю. Результатом дослідженням є система оцінки ліквідності НПФ, яка рекомендована до за-
стосування Держфінпослуг України, вкладникам та учасникам пенсійних фондів.
Ключові терміни: ліквідність, недержавний пенсійний фонд, управління активами та 
зобов’язаннями.

Рудак С.М. Теоретические подходы к оценке ликвидности негосударственного пенсионного фонда.
Исследованы проблемы оценки ликвидности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в 
частности определение понятия ликвидность и критериев ее оценки. Рассматривается воз-
можность применения методики управления активами, базирующейся на оценке структуры 
пассива компании по ликвидности. Результатом исследования является система оценки ликвид-
ности НПФ, рекомендованная к применению Госфинуслуг Украины, вкладчикам и участникам 
пенсионных фондов.
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Ключевые слова: ликвидность, негосударственный пенсионный фонд, управление активами и 
обязательствами.

Rudak S.M. Theoretical Approaches to the Non-State Pension Fund Liquidity Assessment.
The problems of assessment of non-state pension fund (NPF) liquidity are outlined. Particularly the 
definition of liquidity and its assessment criteria are provided. The possibility of application of asset-
liability management in NPF is analyzed. The liquidity assessment system, which is recommended for 
use for the State Commission of Financial Markets Regulation of Ukraine,  investors and participants 
of non-state pension funds, is presented as the result of the research.
Key words: liquidity, non-state pension fund, asset-liability management.

Клювак О.В. Особливості технологій аутентифікації в Інтернет-платіжних системах на основі 
банківських карток.

Розглянуті основні типи та методи аутентифікації, які застосовуються під час здійснення 
Інтернет-транзакцій. Акцентовано увагу на недоліках у наявних технологіях аутентифікації 
та визначені основні критерії побудови удосконаленого протоколу аутентифікації як засобу по-
долання зазначених недоліків у Інтернет-платіжних системах на основі банківських карток.
Ключові слова: аутентифікація, електронно-цифровий підпис (ЕЦП), цифровий сертифікат, інф-
раструктура відкритих ключів (PKI), хеш-функція (алгоритм), смарт-карти.

Клювак О.В. Особенности технологий аутентификации в Интернет-платежных системах на 
основе банковских карточек.

Рассмотрены основные типы и методы аутентификации, которые применяются во время 
выполнения Интернет-транзакций. Акцентировано внимание на недостатках в существую-
щих технологиях аутентификации и определены критерии построения усовершенствованного 
протоколf аутентификации как средства преодоления отмеченных недостатков в Интернет-
платежных системах на основе банковских карточек. 
Ключевые слова: аутентификация, электронно-цифровая подпись (ЭЦП), цифровой сертификат, 
инфраструктура открытых ключей (PKI), хеш-функция (алгоритм), смарт-карты.

Kliuvak О.V. Features of Authentification Technologies in the Internet Payment Systems on the Basis of 
Bank Cards.

Basic types and methods of authentification, which are used during the realization of Internet-transac-
tions, are considered. Special attention is paid to failings in existing technologies of authentification. 
The basic criteria of construction of the improved authentification protocol as the mean of overcoming 
of the abovementioned failings in the Internet-payment systems based on bank cards are determined.
Key words: authentification, electronic digital signature (EDS), digital certificate, public key infrastruc-
ture (PKI), hashing-function (algorithm), Smartcards.

Рисін В.В. Зміна пріоритетів депозитної політики банків відносно домогосподарств: тенденції 
2008-2009 рр.

Розглянуто особливості реалізації депозитної політики банками в умовах фінансової кризи в 
Україні у 2008-2009 рр. Проаналізовано обсяги та динаміку депозитів домогосподарств у бан-
ках, визначено проблеми процесу залучення депозитів та чинники, що негативно на нього вплива-
ють. Рекомендовано напрями удосконалення депозитної політики банків у посткризовий період.
Ключові слова: банки, депозити домогосподарств, фінансова криза, депозитна політика.

Рысин В.В. Изменение приоритетов депозитной политики банков относительно домохозяйств: 
тенденции 2008-2009 гг.

Рассмотрены особенности реализации депозитной политики банками в условиях финансового 
кризиса в Украине в 2008-2009 гг. Проанализированы объемы и динамика депозитов домохозяйств 
в банках, определены проблемы процесса привлечения депозитов и факторы, отрицательно  
влияющие на него.  Рекомендованы пути усовершенствования депозитной политики банков в 
посткризисный  период.
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Ключевые слова: банки, депозиты домохозяйств, финансовый кризис, депозитная политика.

Rysin V.V. Modification of Banks Deposit Policy Priorities on Households: Trends in 2008-2009. 
The features of banks deposit policy realization in Ukraine in financial crisis conditions during 2008-2009 
are described. The volume and dynamics of household deposits in banks are analyzed and the problems 
of deposit attraction and factors, which affect this process, are shown. The ways of banks deposit policy 
improving in postcrisis period are recommended. 
Keywords: banks, household deposits, financial crisis, deposit policy.

Ткаченко Н.В. До визначення поняття «платоспроможність страхової компанії». 
Визначено, що специфічний характер виникнення страхових зобов’язань та особливості їх ви-
конання зумовлюють особливий підхід до забезпечення належного рівня платоспроможнос-
ті страхових компаній. Розглянуто основні теоретичні підходи до поняття «платоспромож-
ність страхових компаній». На основі критичного аналізу та узагальнення існуючих вітчизня-
них і зарубіжних поглядів сформульовано власне авторське бачення платоспроможності стра-
ховика та його відмінність від поняття фінансової стійкості. Виділено складові аналізу пла-
тоспроможності страховика: аналіз зобов’язань страховика, аналіз ресурсів страховика, спів-
відношення зобов’язань і ресурсів.
Ключові слова: страхова компанія, платоспроможність, страхові зобов’язання, ресурси стра-
ховика, фінансова стійкість.

Ткаченко Н.В. К определению понятия «платежеспособность страховой компании».
Определено, что специфический характер возникновения страховых обязательств и особен-
ности их исполнения обуславливают особенности подхода к обеспечению приемлемого уровня 
платежеспособности страховых компаний. Рассмотрены основные теоретические подходы 
к понятию «платежеспособность страховых компаний». На основании критического анализа 
и обобщения взглядов отечественных и зарубежных ученых сформулировано собственное ав-
торское видение платежеспособности страховщика и его отличие от понятия финансовой 
устойчивости. Выделены составляющие анализа платежеспособности страховщика: анализ 
обязательств страховщика, анализ ресурсов страховщика, соотношение обязательств и 
ресурсов.
Ключевые слова: страховая компания, платежеспособность, страховые обязательства, ресурсы 
страховщика, финансовая устойчивость.

Tkachenko N.V. To the Concept «Insurance Company Solvency» Definition.
The fact that the specific character of insurance liabilities and their performance characteristics stipulate 
a special approach to maintenance of an adequate level of insurance company’s solvency is motivated. 
The main theoretical approaches to the concept of “insurance company’s solvency” are observed. The 
author’s vision of insurer’s solvency based on critical analysis and synthesis of the existing opinions of 
national and foreign scientists is formulated. The required elements of insurer’s solvency are set and their 
difference from the concept of financial stability is outlined. The components of the insurer’s solvency 
analysis are determined as following: the analysis of the insurer’s obligations, the insurer’s resources 
analysis, the ratio of commitments and resources. 
Key words: insurance company, solvency, insurance obligations, insurance reserves, insurer’s resources, 
financial stability.

Шлапак М.Ю. Природний капітал як базовий понятійний елемент екологічного рахівництва
Досліджено основні підходи до визначення поняття природного капіталу й трактування його 
теоретичного змісту. Проаналізовано погляди дослідників щодо ролі та способів врахування при-
родного капіталу в економічному розвитку держави. Розглянуто питання замінності природно-
го капіталу іншими типами капіталу та концепцію критичного природного капіталу як демон-
страцію незамінності окремих типів природних ресурсів. Обґрунтована необхідність детально-
го й всебічного моніторингу стану та динаміки природних ресурсів, фіксації їх ролі в певній еко-
номічній системі з метою побудови і реалізації ефективної довгострокової екологічної та еко-
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номічної політики держави. Визначено пріоритети початкових етапів розробки системи наці-
ональних екологічних рахунків України. 
Ключові слова: природний капітал, природні ресурси, система національних рахунків, екологіч-
ні рахунки.

Шлапак Н.Ю. Природный капитал как базовый понятийный элемент экологического счетоводства.
Исследовано основные подходы к определению понятия природного капитала и трактованию 
его теоретического смысла. Проанализировано взгляды исследователей на роль и способы 
учёта природного капитала в экономическом развитии государства. Рассмотрено вопросы 
заменимости  природного капитала другими типами капитала и концепцию критического 
природного капитала как демонстрацию незаменимости отдельных типов природных ресурсов.  
Обоснована необходимость детального и всестороннего мониторинга состояния и динамики 
природных ресурсов, фиксации их роли в определённой экономической системе с целью построения 
и реализации эффективной долгосрочной экологической и экономической политики государства. 
Определены приоритеты начальных этапов разработки системы национальных экологических 
счетов Украины.  
Ключевые слова: природный капитал, природные ресурсы, система национальных счетов, 
экологические счета.

Shlapak M.Yu. Natural Capital as a Fundamental Concept of Environmental Accounting.
The main approaches to the definition of the term “national capital” and interpretation of its theoreti-
cal meaning are investigated. The views of researches on the role of natural capital in state’s economic 
development and ways of its assessment are analyzed. The issue of substitutability of natural capital by 
other types of capital and the concept of critical natural capital as a demonstration of non-substitutability 
of specific types of natural resources are considered. The necessity of detailed and comprehensive 
monitoring of the state and dynamics of natural resources and fixation of its role in certain economic 
system with the goal of development and realization of efficient long-term environmental and economic 
state policy is outlined. The priorities for the initial stages of environmental accounts system of Ukraine 
development are determined.
Key words: natural capital, natural resources, system of national accounts, environmental accounts.

Паляничко Н.І.  Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення.
Розроблено елементи теорії еколого-економічного оцінювання використання земель сільсько-
господарського призначення – встановлено вид закону розподілу показника виробництва ва-
лової продукції сільського господарства як одного з основних економічних критеріїв оціню-
вання використання землі, що дає можливість з’ясування характеру механізму формування 
статистичної сукупності цього показника і прогнозу щодо напрямів його зміни за умови змі-
ни екологічного чи економічного чинника; оцінено ступінь зв’язку між статистичними ха-
рактеристиками екологічних і економічних критеріїв використання земель сільськогосподар-
ського призначення. 
Ключові слова: оцінювання, критерій, закон розподілу, земля. 

Паляничко Н.И. Эколого-экономическая оценка использования земель сельскохозяйственного на-
значения. 

Разработаны элементы теории эколого-экономического оценивания использования земель сель-
скохозяйственного назначения – установлен вид закона распределения показателя производства 
валовой продукции сельского хозяйства как одного из основных экономических критериев оценива-
ния использования земли, дающий возможность выяснения характера механизма формирования 
статистической совокупности этого показателя и прогноза относительно направлений его 
изменения при условии изменения экологического или экономического фактора; оценена степень 
связи между статистическими характеристиками экологических и экономических критериев 
использования земель.
Ключевые слова: оценивание, критерий, закон распределения, земля.
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Palianychko N.I. Ecological and Economic Evaluation of Agricultural Lands Use.
Elements of theory of ecological and economic evaluation of agricultural lands use are developed. The 
type of the law on gross output agricultural production index distribution as one of the basic economic 
criterion of land use evaluation, which enables determination of the character of mechanism of its index 
statistical population forming and prognosis of its change under condition of alteration of ecological or 
economic factor, is established. The degree of relation between statistical characteristics of ecological 
and economic criteria of land use is evaluated.
Key words: evaluation, criterion, distribution law, land.

Гуль І.Г.  Принципи мисливської політики України.
Визначено сутність поняття «мисливська політика». На основі аналізу наукових праць запро-
поновано і теоретично обґрунтовано принципи мисливської політики, які спрямовані на раціо-
нальне відтворення, охорону та використання ресурсів мисливського господарства на засадах 
сталого екологічно збалансованого розвитку.
Ключові слова: мисливська політика, принципи мисливської політики, мисливське господарство, 
мисливські тварини та угіддя.

Гуль И.Г. Принципы охотничьей политики Украины. 
Определена сущность понятия «охотничья политика». На основе анализа научных работ пред-
ложены и теоретически обоснованы принципы охотничьей политики, направленные на рацио-
нальное воспроизводство, охрану и использование ресурсов охотничьего хозяйства на принципах 
устойчивого экологически сбалансированного развития.
Ключевые слова: охотничья политика, принципы охотничьей политики, охотничье хозяйство, 
охотничьи животные и угодья.

Hul I.H. Principles of Hunting Policy of Ukraine.
There essence of «hunting policy» term is explained. On the basis of scientific works analysis the 
principles of hunting policy, which are directed at optimal regeneration, protection and use of hunting 
management resources in accordance with principles of sustainable development are proposed and 
theoretically justified.
Key words: hunting policy, principles of hunting policy, hunting, hunting animals and lands.

Малиновська О.А. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи
Досліджено перспективи розвитку міграційних процесів в умовах глобальної фінансово-економіч-
ної кризи. Простежено вплив кризи на міграційні процеси у країнах світу за чотирма основни-
ми взаємопов’язаними напрямами: зростання безробіття; зменшення обсягів переказів; погір-
шення умов праці, посилення дискримінації та стигматизації мігрантів; зміни у політиці кра-
їн призначення та походження. Встановлено незначний вплив «великої рецесії» на кардинальне 
зменшення чисельності мігрантів. Викладено можливі наслідки змін світової міграційної ситу-
ації для України.
Ключові слова: глобальна фінансово-економічна криза, міграції, мігранти, рівень безробіття.

Малиновская Е.А. Миграции в условиях глобального финансово-экономического кризиса.
Исследованы перспективы развития миграционных процессов в условиях глобального финансово-
экономического кризиса. Прослежено влияние кризиса на миграционные процессы в странах мира 
за четырьмя основными взаимозависимыми направлениями: рост безработицы; уменьшение 
объемов переводов; ухудшение условий труда, усиление дискриминации и стигматизации миг-
рантов; изменения в политике стран назначения и происхождения. Установлено незначительное 
влияние «большой рецессии» на кардинальное уменьшение численности мигрантов. Изложены 
возможные последствия изменений мировой миграционной ситуации для Украины. 
Ключевые слова: глобальный финансово-экономический кризис, миграции, мигранты, уровень 
безработицы.
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Malynovska O.A. Migration under Conditions of Global Financial and Economic Crisis.
Prospects of the migration processes’ development under conditions of the global financial crisis 
are investigated. The influence of the crisis on migration in the world is observed by following four 
major interrelated areas: increasing unemployment; reducing the volume of transfers; deterioration 
of working conditions, increased discrimination and stigmatization of migrants; changes in policies 
of host and home countries. A little impact of “big recession” on the radical reduction of the number 
of migrants is found. The possible consequences of changes in global migration situation for Ukraine 
are set out.
Keywords: global financial crisis, migrations, migrants, level of unemployment.

Юськів Б.М. Міжнародна трудова міграція і державна міграційна політика.
Проведене експертне дослідження свідчить, що такі загальні тенденції розвитку сучасних про-
цесів міграції, як глобалізація, акселерація і диференціація і далі визначатимуть міграційну полі-
тику європейських країн. Європейські країни, і Україна зокрема, приймаючи мігрантів з усього 
світу, змушені розробляти стратегії, переймаючись не лише наслідками, а й причинами мігра-
ції, стаючи на шлях узгодження власних економічних і демографічних інтересів з економічними 
і соціокультурними традиціями країн походження мігрантів. З погляду сьогоднішнього дня і да-
лекої перспективи обмежувальні заходи, пов’язані з запровадженням санкцій і адміністратив-
них заходів, отримали в експертів найнижче схвалення, тоді як в основу ефективної стратегії 
українські і польські експерти кладуть розвиток міграційного законодавства, наднаціональне 
регулювання, підписання міжнародних угод, вироблення професійно-галузевих пріоритетів пра-
цевлаштування іноземців. 
Ключові слова: міжнародна трудова міграція, державна міграційна політика, експертне оці-
нювання.

Юськив Б.Н. Международная трудовая миграция и государственная миграционная политика.
Проведенное экспертное исследование свидетельствует, что такие общие тенденции развития 
современных миграционных процессов, как глобализация, акселерация и дифференциация и в даль-
нейшем будут определять миграционную политику европейских стран. Европейские страны, и 
Украина в частности, принимая мигрантов со всего мира, вынуждены разрабатывать страте-
гии, учитывая не только последствия, но и причины миграции, согласовывая собственные эконо-
мические и демографические интересы с экономическими и социокультурными традициями стран 
происхождения мигрантов. С позиции сегодняшнего дня и далекой перспективы ограничительные 
мероприятия, связанные с внедрением санкций и административных мероприятий, получили у 
экспертов самую низкую оценку, в то время как в основу эффективной стратегии украинские и 
польские эксперты ставят развитие миграционного законодательства, наднациональное регу-
лирование, подписание международных соглашений, выработку профессионально-отраслевых 
приоритетов трудоустройства иностранцев.
Ключевые слова: международная трудовая миграция, государственная миграционная политика, 
экспертное оценивание.

Yuskiv B.M. International Labor Migration аnd State Migration Policy.
The conducted expert poll suggests that such general trends of modern migration processes as glo-
balization, acceleration and differentiation will further define the migration policies of European 
countries. European countries and Ukraine, while permitting migrants entrance from the whole 
world, are forced to create strategies considering not only consequences, but also the reasons of mi-
gration, harmonizing its own economic and demographic interests with economic and socio-cultural 
traditions of the countries of origin. Considering nowadays and further perspectives the restriction 
measures such as sanctioning and administering were less appreciated by experts, while the core 
of the general strategies defined by Ukrainian and Polish experts is based upon the development 
of migration legislation, transnational regulations, international treaties and professional branch 
priorities for international labors.
Key words: international labor migration, state migration policy, expert poll.
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Шірінян Л.В. Мікрострахування – новий напрям розвитку страхової діяльності в Україні.
Виконано класифікацію рівнів страхування за розміром страхового відшкодування, дано озна-
чення мікрострахування. Запропоновано механізми надання послуг мікрострахування. Переліче-
но потенційні постачальники послуг мікрострахування. Показано, що мікрострахування потре-
бує донорів, державної підтримки, участі об’єднань страхових організацій України, підготовки 
стратегії розвитку мікрострахування. Проаналізовано основні ризики і чинники, що впливають 
на прийняття рішень страхувальниками щодо придбання полісів мікрострахування. Висвітлено 
ризики, які може привнести мікрострахування для постачальників таких послуг.
Ключові слова: мікрострахування, ризики, донори, постачальники послуг.

Ширинян Л.В. Микрострахование – новое направление развития страховой деятельности в Укра ине.
Выполнена классификация уровней страхования по размеру страхового возмещения, дано опре-
деление микрострахования. Предложены механизмы предоставления услуг микрострахования. 
Перечислены потенциальные поставщики услуг микрострахования. Показано, что микростра-
хование нуждается в донорах, государственной поддержке, участии объединений страховых 
организаций Украины, подготовке стратегии развития микрострахования. Проанализированы 
основные риски и факторы, влияющие на принятие решений страхователями по приобретению 
полисов микрострахования. Отражены риски, которые могут быть привнесены микрострахо-
ванием для поставщиков таких услуг.
Ключевые слова: микрострахование, риски, доноры, поставщики услуг.

Shirinian L.V. Miсroinsurance – New Direction of Insurance Activity Development in Ukraine.
The classification of the insurance levels in accordance with the size of insurance compensation is 
provided, the notion of miсroinsurance is outlined. The mechanisms of rendering of microinsurance 
services are offered. The potential providers of miсroinsurance services are specified. It is shown that 
miсroinsurance needs the donors, government support, participation of associations of insurance or-
ganizations of Ukraine and preparation of the strategy of miсroinsurance development. The basic risks 
and factors influencing the decisions of the insured to buy microinsurance policies are analyzed. Risks 
that the miсroinsurance carries for the providers of such services are presented.
Key words: microinsurance, risks, donors, service providers.

Антохов А.А. Якість вищої освіти в системі забезпечення відповідності регіонального ринку освітніх 
послуг та ринку праці.

Окреслено підходи до тлумачення поняття якості освіти на національному та світовому рів-
нях; доводиться, що якість освіти є невіддільною від вирішення питань якості персоналу і про-
грам навчання, якості підготовки студентів, якості інфраструктури і навчального середовища; 
за результатами експертного опитування визначено вимоги роботодавців м. Чернівці до випус-
кників ВНЗ; сформульовано визначальні при прийомі на роботу випускників ВНЗ критерії (при-
датність претендента до зайняття посади, імідж ВНЗ, рівень успішності та особистість пре-
тендента на посаду); сформовано рекомендації щодо забезпечення відповідності ринку освіт-
ніх послуг та ринку праці в регіоні.
Ключові слова: якість освіти, ринок освітніх послуг, ринок праці, регіон.

Антохов А.А. Качество высшего образования в системе обеспечения соответствия регионального 
рынка образовательных услуг и рынка труда.

Очерчены подходы до понятия качества образования на национальном и мировом уровне; указа-
но, что качество образования неотделимо от решения вопросов качества персонала, программ 
обучения, качества подготовки студентов, качества инфраструктуры и учебной среды; за 
результатами экспертного опроса определены требования работодателей г. Черновцы к выпус-
кникам ВУЗ; сформулированы определяющие при приеме на работу выпускников ВУЗ критерии 
(пригодность претендента на занятие должности; имидж ВУЗ, уровень успешности и личность 
претендента на должность); поданы рекомендации по обеспечению соответствия рынка обра-
зовательных услуг и рынка труда в регионе.
Ключевые слова: качество образования, рынок образовательных услуг, рынок труда, регион.
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Antokhov A.A. Quality of Higher Education in the System of Providing of Accordance of Regional Market 
of Educational Services and Labour Market.

Approaches to the concept of quality of education at national and world level are outlined; it is indicated 
that quality of education inseparably from the decision of questions of quality of personnel, programs of 
teaching, quality of preparation of students, quality of infrastructure and educational environment; as a 
result of the expert questioning the requirements of employers Chernovtsy to the graduating students of 
higher institutes are certain; determining is formulated at a reception on work of graduating students 
institute of higher criteria (fitness of applicant on employment of position; image institute of higher, 
level of success and personality of applicant on position); given to recommendation on providing of 
accordance of market of educational services and labour market in a region.
Key words: quality of education, market of educational services, labour market, region.

Асаул А.Н. , Лобанов А.В. Экономическая позиция технического заказчика в инвестиционно-
строительном комплексе

Предложен научный анализ экономической позиции субъекта «технический заказчик» в рам-
ках инвестиционно-строительной деятельности, организованной по кластерному принципу. 
Исследуются роль и влияние субъекта на экономическую эффективность инвестиционной и 
строительной составляющих проекта. 
Ключевые слова: экономическая позиція, инвестиционно-строительная деятельность, кластер-
ный принцип.

Асаул А.М., Лобанов О.В. Економічна позиція технічного замовника в інвестиційно-будівельному 
комплексі.

Запропоновано науковий аналіз економічної позиції суб’єкта «технічний замовник» у рамках 
інвестиційно-будівельної діяльності, організованої за кластерним принципом. Досліджуються 
роль і вплив суб’єкта на економічну ефективність інвестиційної і будівельної складових проекта.
Ключові слова: економічна позиція, інвестиційно-будівельна діяльність, кластерный принцип.

Asaul A.M., Lobanov O.V. Economic Position of Technical Customer in the Investment-Building Complex.
The scientific analysis of economic position of subject “technical customer” within the framework of 
investment-building activity organized by cluster principle is offered. A role and influence of the subject 
on economic efficiency of investment-building components of the project are investigated.
Key words: economic position, investment-building activity, clusters principle.

Коверський М. Оцінка економічного стану малих підприємств Люблінського воєводства Польщі.
В сучасній економіці велику роль відіграють малі підприємства, а їх фінансово-економічний стан 
є вирішальним для рівня розвитку окремих регіонів. Висвітлено результати моделювання оцін-
ки економічного стану малих підприємств чисельністю від 10 до 49 працівників у Люблінському 
воєводстві, розташованому в східній Польщі на кордоні з Білоруссю та Україною. Досліджен-
ня охоплюють 5714 малих підприємств, що належать до п’яти сфер (промисловість, будівни-
цтво, торгівля, транспорт, обслуговування нерухомості) в 1999–2006 рр. Підприємствами, які 
перебувають у поганому економічно-фінансовому стані (або потрапили в смугу невдач), визна-
но структури, що одночасно характеризуються негативним фінансовим результатом брутто 
та мінусовими показниками змін зайнятості та продажів. Якщо підприємство забезпечувало 
виконання цих трьох критеріїв, то змінна, що описувала його стан, набирала значення 0, в про-
тилежній ситуації – значення 1. Одночасно у відповідності з фінансовими звітами для кожно-
го підприємства обраховано з річним запізненням групу економічно-фінансових показників, що 
описували його стан. До групи змінних, що описують індивідуальний стан підприємства, вклю-
чено групу макроекономічних змінних – щороку однакових для всіх підприємств у регіоні. Це до-
зволило вибудувати логіт-моделі мікро-, макро. Розрахунки, здійснені на основі оціночних мо-
делей стимуляції, показали, що на стан малих фірм значно більший вплив мали макроекономіч-
ні чинники. До змін економічної ситуації держави і регіону були більш пристосовані фірми у се-
редньому стані. Підприємства у поганому стані не змогли скористатися з періоду процвітан-
ня, з іншого боку – криза не мала значного впливу на ситуацію у фірмах у дуже доброму стані. 
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Ключові слова: малі підприємства, економічний стан, вірогідність доброго стану, логіт-моделі 
мікро-, макровизначення.

Коверский М. Оценка экономического состояния малых предприятий Люблинского воеводства 
Польши.

Представлены результаты оценки экономического состояния малых предприятий Люблинского 
воеводства. С помощью микро- и макро- логит-моделей проанализировано влияние на состояние 
предприятия как внутренних (микроэкономический), так и внешних (макроэкономический) фак-
торов. Проведенное моделирование показало, что микроэкономические переменные оказывают 
намного большее влияние на состояние малых предприятий, чем макроэкономические. Макроэко-
номические переменные оказывают большее влияние на фирмы, которые между первым и третим 
квартилями демонстрировали более типичные показатели макроэкономических индикаторов, 
чем фирмы с наихудшими и лучшими показателями. Таким образом можно говорить о том, что 
малые компании с очень плохими показателями едва ли могут извлечь выгоду из экономического 
процветания в стране. С другой стороны, очень хорошие предприятия едва ли пострадают от 
спада в экономике.
Ключевые слова: малые предприятия, экономическое состояние, вероятность хорошего состо-
яния, логит-модели микро-, макроопределения.

Kowerski M. Assessment of the economic condition of small enterprises in the Lubelskie voivodship of Poland.
The results of the economic condition assessment of small enterprises located in the Lubelskie 
voivodship were presented. In order to analyze how the corporate performance is influenced by both 
internal (microeconomic) and external (macroeconomic) factors the logit micro-macro models were 
used. The conducted simulations show clearly that the microeconomic variables have much higher 
influence than macroeconomic variables on the condition of small enterprises. Macroeconomic 
variables have higher influence on firms, which showed more typical values of the microeconomic 
indicators between the 1st and the 3rd quartile than the worst and best firms. It can be then stated 
that small companies with very poor results can hardly benefit from an economic prosperity in the 
country. On the other hand, the very good enterprises will hardly suffer from a recession in the 
economy.
Key words: small enterprise, economic condition, good condition probability, logit micro-, macro models

Назаркевич І.Б. Інноваційна складова в антикризових заходах України
Розглянуто питання проведення інноваційної політики в системі антикризових заходів держави. 
Проаналізовані внески українських вчених щодо подолання кризових явищ у національній економі-
ці та ролі інноваційних процесів у її розвитку. Визначені основні чинники економічної нестабіль-
ності у національній інноваційній системі. Виокремлено заходи, спрямовані на підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняної економіки. Запропоновані напрямки стимулювання іннова-
ційної діяльності в Україні на основі фінансової та промислової політики. Визначені умови фор-
мування ефективної інноваційної політики. Запропоновані заходи щодо розбудови внутрішньо-
го ринку інноваційної продукції.
Ключові слова: економічна криза, інноваційна політика, конкурентоспроможність, антикризові 
заходи, інноваційна діяльність, ринок інноваційної продукції, державні цільові програми.

Назаркевич И.Б. Инновационная составляющая в антикризисных мероприятиях Украины. 
Рассмотрен вопрос проведения инновационной политики в системе антикризисных мероприя-
тий государства. Проанализирован вклад украинских ученых в преодоление кризисных явлений 
в национальной экономике и роль инновационных процессов в ее развитии. Определены основные 
факторы экономической нестабильности в национальной инновационной системе. Выделены 
мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности отечественной экономики.  
Предложены направления стимулирования инновационной деятельности в Украине на основе 
финансовой и промышленной политики. Определены условия формирования эффективной 
инновационной политики. Предложены мероприятия по перестройке внутреннего рынка ин-
новационной продукции.
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Ключевые слова: экономический кризис, инновационная политика, конкурентоспособность, 
антикризисные мероприятия, инновационная деятельность, рынок инновационной продукции, 
государственные целевые программы.

Nazarkevych I.B. Innovative Constituent in Anticrisis Measures of Ukraine.
The problem of implementing the innovative policy in the system of anticrisis measures of the state 
is considered. The contribution of Ukrainian scientists into the overcoming of crisis phenomena in 
national economy and examining the role of innovative processes in its development is outlined. The 
basic factors of economic instability in national innovative system are presented. Measures, aimed at 
the increase of competitiveness of national economy, are emphasized. The directions of stimulation of 
innovative activity in Ukraine on the basis of financial and industrial policy are offered. The conditions 
of forming of efficient innovative policy are determined. Measures over reconstruction of internal market 
of innovative products are offered.
Key words: economic crisis, innovative policy, competitiveness, anticrisis measures, innovative activity, 
market of innovative products, governmental target programs.

Шмігельська З.К.  Інноваційні ресурси економічного зростання
Україна опинилася серед економічно відсталих держав світу. Проте, використовуючи наявний 
технологічний потенціал, можливо здійснити інноваційний «прорив» у багатьох напрямах. Хоча 
за умов відсутності обґрунтованої державної політики щодо розподілу інноваційних ресурсів, 
регулювання інноваційного розвитку, визначення стратегії розвитку необхідного ефекту важко 
досягнути. Вивчені креативні можливості України в сучасних умовах.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, економіка.

Шмигельская З.К. Инновационные ресурсы экономического роста.
Украина попала в число экономически отсталых государств мира. Однако, используя сущес-
твующий технологический потенциал, возможно осуществить инновационный „прорыв” по 
многим направлениям. Хотя, при условиях отсутствия обоснованной государственной политики 
по распределению инновационных ресурсов, регуляции инновационного развития, определению 
стратегии развития необходимого эффекта трудно достичь. Изучены креативные возможности 
Украины в современных условиях. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное развитие, экономика.

Shmihelska Z.K. Innovative Resources of Economic Growth.
Ukraine has fallen into the group of economically backward states of the world. However using the exis-
tent technological potential it is possible to carry out an innovative „breakthrough” in many directions. 
Although it is hard to attain the necessary effect in terms of absence of the motivated public policy over 
allocation of innovative resources, adjusting of innovative development and determination of develop-
ment strategy. Creative possibilities of Ukraine are studied in current conditions. 
Key words: innovative activity, innovative development, economy.

Апопій В.В. , Шалева О.І. , Лопащук І.О.  Інфраструктура оптового ринку агропродовольчих ресурсів 
України: проблеми розвитку.

Розглянуто проблематику формування сучасної інфраструктури оптового ринку агропродоволь-
чих ресурсів, проаналізовано процеси її становлення в окремих сегментах ринку, виявлено сут-
тєві структурні деформації. Запропоновано шляхи покращення інфраструктурного забезпечен-
ня оптового ринку в умовах наростаючої конкуренції.
Ключові слова: інфраструктура, оптовий ринок, агропродовольчі ресурси, продовольство, опто-
ві підприємства, посередницькі структури.

Апопий В.В., Шалева А.И., Лопащук И.А. Инфраструктура оптового рынка агропродовольственных 
ресурсов Украины: проблемы развития.

Рассмотрена проблематика формирования современной инфраструктуры оптового рынка агро-
продовольственных ресурсов, проанализированы процессы ее становления в отдельных сегментах 
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рынка, обнаружены существенные структурные деформации. Предложены пути улучшения 
инфраструктурного обеспечения оптового рынка в условиях нарастающей конкуренции.
Ключевые слова: инфраструктура, оптовый рынок, агропродовольственные ресурсы, продоволь-
ство, оптовые предприятия, посреднические структуры.

Apopii V.V., Shaleva O.I., Lopashchuk I.O. Wholesale Agrofood Market’s Infrastructure in Ukrainе: Prob-
lems of Development.

Problems of the modern wholesale agrofood resources market’s infrastructure development are con-
sidered; processes of forming of infrastructure in different market sections are analyzed; substantial 
deformations of structure are displayed. Means of improvement of wholesale market infrastructural 
maintenance in terms of increasing competition are suggested.
Key words: infrastructure, wholesale market, agrofood resources, foodstaffs, wholesale enterprises, 
mediator firms.

Демків Я.В. , Новаківський І.І. Оптимізація процесу вибору цільового ринку.
Розроблено підхід до виявлення цільових сегментів для підприємства та оптимізації розподі-
лу його зусиль та ресурсів у процесі виходу на цільові ринки чи активізації діяльності на них,  
котрий також може застосовуватися для оптимізації асортименту товарів підприємства, клі-
єнтської бази, структури закупівель тощо як у процесі виходу на нові ринки, так і в процесі оці-
нювання ефективності діяльності на існуючих ринках. Запропонований підхід дає можливість 
проведення детальної сегментації ринку з метою виділення вузьких груп споживачів для макси-
мально повного врахування наявних потреб. Розроблена методика дозволяє також оптимізува-
ти цільове спрямування витрат підприємства на маркетинг.
Ключові слова: цільовий ринок, кластерний аналіз, дендрограма, оптимізація, ефективність.

Демкив Я.В., Новакивский И.И. Оптимизация процесса выбора целевого рынка.
Разработан подход к выявлению целевых сегментов предприятия и оптимизации распределения 
его усилий и ресурсов в процессе выхода на целевые рынки или активизации деятельности на них, 
который также может применяться для оптимизации ассортимента товаров, клиентской 
базы как в процессе выхода на новые рынки, так и в процессе оценивания эффективности де-
ятельности предприятия на существующих рынках. Предложенный подход дает возможность 
проведения детальной сегментации рынка с целью выделения узких групп потребителей для 
максимально полного учета существующих потребностей. Разработанная методика позволяет 
оптимизировать целевое направление расходов предприятия на маркетинг.
Ключевые слова: целевой рынок, кластерный анализ, дендрограма, оптимизация, эффективность.

Demkiv Ya.V., Novakivskyi І.І. Optimization of Process of Target Market Selection.
The approach to defining the target markets as well as to optimizing the distribution of enterprise’s efforts 
and resources between those markets is developed. This approach can be also used for optimization of 
enterprise’s products assortment, clients’ base, purchases structure, etc both while entering the new mar-
kets and while evaluating the activity efficiency on the existent markets. The proposed approach enables 
a detailed market segmentation to narrow the selection of consumer groups in order to maximize the 
full incorporation of the needs. The proposed method can also optimize the target costing at marketing.
Key words: target market, cluster analysis, dendrogram, optimization, efficiency.

Вербова О.С. Український кооператизм як ідейна підвалина західноукраїнської кооперації у 
міжвоєнний період.

На основі публікацій теоретиків та провідників національної кооперації у Західній Україні у 
міжвоєнний період концентровано представлено основні ідейні засади українського коопера-
тизму. Інституціональною домінантою цієї доктрини став синтез цінностей громадянського 
суспільства та національно-визвольного руху на основі традиції українського солідаризму. Автор 
акцентує увагу на тому, що ґрунтуючись на ідеях чільних теоретиків світового кооперативного 
руху, К. Паньківський, С. Кузик, А. Жук (Ільченко), К. Коберський, Ю. Павликовський, О. Луцький, 
І. Петрушевич творили питомо українські теоретичні та організаційні засади кооператизму, 
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утверджували національну кооперацію як громадський та господарський феномен. Стверд-
жується, що світоглядні засади українського кооператизму міжвоєнного часу містили в своїй 
основі постулати християнського персоналізму.
Ключові слова: український кооператизм, громадянське суспільство, національний господарський 
рух, український солідаризм, інституціоналізм, персоналістські цінності.

Вербова О.С. Украинский кооператизм как идейная основа западноукраинской кооперации в меж-Украинский кооператизм как идейная основа западноукраинской кооперации в меж-
военный период.

На основе публикаций теоретиков и лидеров национальной кооперации в Западной Украине в 
межвоенный период концентрированно представлены основные идейные основы украинско-
го кооператизма. Институциональной доминантой этой доктрины стал синтез ценностей 
гражданского общества и национально-освободительного движения на основе традиции укра-
инского солидаризма. Автор акцентирует внимание на том, что основываясь на идеях ведущих 
теоретиков мирового кооперативного движения, К. Панькивский, С. Кузык, А. Жук (Ильченко), 
К. Коберский, Ю. Павликовский, А. Луцкий, И. Петрушевич созидали истинно украинские тео-
ретические и организационные основы кооператизмa, утверждали национальную кооперацию 
как общественный и хозяйственный феномен. Утверждается, что мировоззренческие основы 
украинского кооператизма межвоенного времени содержали в своей основе постулаты христи-
анского персонализма.
Ключевые слова: украинский кооператизм, гражданское общество, национальное хозяйственное 
движение, украинский солидаризм, институционализм, персоналистские ценности.

Verbova O.S. Ukrainian Cooperatizm as Ideological Foundation of Western Ukrainian Cooperation in the 
Interwar Period.

The basic ideological foundations of Ukrainian cooperatizm are presented on the basis of publications 
of theorists and leaders of the national cooperation in the Western Ukraine in the interwar period. The 
synthesis of the values of civil society and the national liberation movement based on Ukrainian tradi-
tions of solidarity has become the institutional dominant of this doctrine. Special attention is paid to the 
fact that basing on the ideas of prominent theorists of the world cooperative movement K. Pankivsky, 
S. Kuzyk, A. Zhuk (Ilchenko), K. Kobersky, Yu. Pavlykovsky, O. Lutsky, I. Petrushevych have created 
Ukrainian theoretical and organizational principles of cooperatizm and established national coopera-
tion as social and economic phenomena. It is stated that outlook of the Ukrainian cooperatizm in the 
interwar period had in its basis the postulates of Christian personalism. 
Key words: Ukrainian cooperatizm, civil society, national economic movement, Ukrainian solidarism, 
institutionalism, personalistic values.
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äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Âåðáîâà Îêñàíà Ñòåïàí³âíà –  êàíäèäàò  åêîíîìі÷íèõ  íàóê,  äîцåíò 
êàôåäðè åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ Ëüâ³âñüêî¿ 
êîìåðö³éíî¿ àêàäåì³¿, äîêòîðàíò 
²íñòèòóòó åêîíîì³êè ³ ïðîãíîçóâàííÿ 
ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Ãóëü ²âàí Ãðèãîðîâè÷  –  àñïіðàíò  êàфåäðè  åêîíîìіêè  òà 
ìåíåäæìåíòó ë³ñîâèõ ï³äïðèºìñòâ 
Íàö³îíàëüíîãî ë³ñîòåõí³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè.

Ãóñºâà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà  –  àñïіðàíò  Іíñòèòóòó  ðåгіîíàëьíèõ 
äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Äåìê³â ßðèíà Âàñèë³âíà – àñï³ðàíò Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
«Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà».

Äðóãîâ Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷  – êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè 
Ëüâ³âñüêîãî ³íñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
Óí³âåðñèòåòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÍÁÓ.

ªëåéêî Âàñèëü ²âàíîâè÷ –  äîêòîð  åêîíîìі÷íèõ  íàóê,  ïðîфåñîð, 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè åêîíîìåòðèêè òà 
ñòàòèñòèêè Ëüâ³âñüêî¿ êîìåðö³éíî¿ 
àêàäåì³¿.

²âàíîâà Ìàðèíà ²ëë³âíà  – êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, àñèñòåíò 
êàôåäðè ìåíåäæìåíòó Óêðà¿íñüêîãî 
äåðæàâíîãî õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó (ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê).

Êâàñí³é Ìàð³ÿ Ìèêîëàїâíà - íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê íàóêîâî¿ 
ëàáîðàòîð³¿ Ëüâ³âñüêîãî ³íñòèòóòó 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè Óí³âåðñèòåòó 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÍÁÓ.

Êëþâàê Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà –  àñïіðàíò Óíіâåðñèòåòó бàíêіâñьêîї ñïðàâè 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.

Êîâåðñüêèé Må÷èñëàâ  –  äîêòîð  åêîíîìі÷íèõ  íàóê,  çàñòóïíèê 
ðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, äåêàí 
ôàêóëüòåòó óïðàâë³ííÿ ³ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Óí³âåðñèòåòó óïðàâ ë³ííÿ ³ àäì³í³ñòðàö³¿ 
â Çàìîñò³ (Ïîëüùà).
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Ëîáàíîâ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷  –  ïåðшèé  çàñòóïíèê  гåíåðàëьíîгî  äè ðåê
òîðà Ìîñêîâñüêî¿ ³íâåñòè ö³éíî-áóä³-
âåëüíî¿ êîìïàí³¿ â ì. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
(Ðîñ³ÿ).

Ëîïàùóê ²ííà Îïàíàñ³âíà –  àñïіðàíò Льâіâñьêîї êîìåðціéíîї àêàäåìії.
Ìàçóð Îëåíà ªâãåí³їâíà  –  êàíäèäàò  åêîíîìі÷íèõ  íàóê,  äîцåíò 

êàôåäðè åêîíîì³êè òà óïðàâë³ííÿ 
åêîíîì³êî-ïðàâîâîãî ôàêóëüòåòó 
Îäåñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð ñèòåòó 
³ì. ². Ìå÷íèêîâà.

Ìàëèíîâñüêà Îëåíà Àíàòîë³їâíà  –  äîêòîð  íàóê  ç  äåðжàâíîгî  óïðàâ ëіííÿ, 
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ 
³ äåìîãðàô³÷íî¿ áåçïåêè Íàö³îíàëüíîãî 
³íñòèòóòó ïðîáëåì ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè 
ïðè ÐÍÁÎÓ.

Ìåëüíèê Îëüãà Ãðèãîð³âíà  –  êàíäèäàò  åêîíîìі÷íèõ  íàóê,  äîцåíò 
êàôåäðè ìåíåäæìåíòó ³ ì³æíàðîäíîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà Íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà».

Ì³êóëà Íàä³ÿ Àíàòîë³їâíà  –  äîêòîð  åêîíîìі÷íèõ  íàóê,  ïðîфåñîð, 
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ïðîáëåì ðèíêîâî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè òà òðàíñêîðäîííîãî 
ñï³âðîá³òíèöòâà ²íñòèòóòó ðå ã³î íàëüíèõ 
äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Íàçàðêåâè÷ ²ãîð Áîãäàíîâè÷  – êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, íàó-
êîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó ñîö³àëüíî-
ãóìàí³òàðíîãî ðîçâèòêó ²íñòèòóòó 
ðåã³îíàëüíèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè. 

Íîâàê³âñüêèé ²ãîð ²âàíîâè÷ – êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè ìåíåäæìåíòó îðãàí³çàö³é 
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà 
ïîë³òåõí³êà».

Îðèùèí Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà – êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè ô³íàíñ³â ²âàíî-Фðàíê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
íàôòè ³ ãàçó.

Ïàëèãà ªâãåí Ìèêîëàéîâè÷  – äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè åêîíîì³êè ï³ä-
ïðèºìñòâà ³ ìàðêåòèíãó ó âèäàâ íè÷î-
ïîë³ãðàô³÷íîìó êîìï ëåê ñ³ Óêðà¿íñüêî¿ 
àêàäåì³¿ äðóêàðñòâà

Ïàëÿíè÷êî Í³íà ²âàí³âíà  – àñï³ðàíò ²íñòèòóòó àãðîåêîëîã³¿ ÓÀÀÍ, 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óï ðàâë³ííÿ 
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ô³ íàíñ³â ³ 
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó Óêðà¿íñüêî¿ 
àêàäåì³¿ àãðàðíèõ íàóê.

Ïàñòåðíàê Îëåíà ²âàí³âíà  –  êàíäèäàò  åêîíîìі÷íèõ  íàóê,  íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó ïðîáëåì ðèíêîâî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè òà òðàíñêîðäîííîãî 
ñï³âðîá³òíèöòâà ²íñòèòóòó ðåã³îíàëüíèõ 
äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè.
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Ïîëÿíñüêà Àëëà Ñòåïàí³âíà  – êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì ²âàíî-
Фðàíê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó íàôòè ³ ãàçó.

Ïîòüîìê³í Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷ – êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò êà-
ôåäðè ìåíåäæìåíòó Óêðà¿íñüêîãî äåð-
æàâíîãî õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó (ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê).

Ðàé÷åâà Îëåíà Êîñòÿíòèí³âíà  – àñèñòåíò êàôåäðè îáë³êó, àíàë³çó ³ àóäèòó 
Îäåñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïîë³òåõí³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó.

Ðèñ³í Â³òàë³é Âàñèëüîâè÷  – êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
äåêàí ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî ôà êóëü-
òåòó Ëüâ³âñüêîãî ³íñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè Óí³âåðñèòåòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
ÍÁÓ.

Ðóäàê Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷ – àñï³ðàíò Хàðê³âñüêîãî íàö³îíàëü íîãî 
åêîíîì³÷íîãî óí³âåð ñèòåòó.

Òèìå÷êî ²ðèíà Ðîìàí³âíà  –  ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó 
ïðîáëåì ðèíêîâî¿ ³íôðà ñòðóêòóðè òà òðàíñ-
êîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ²íñòè òóòó 
ðåã³î íàëü íèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Òêà÷åíêî Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà –  êàíäèäàò åêîíîìі÷íèõ íàóê, äîцåíò, äå
êàí ô³íàíñîâî-êðåäèòíîãî ôàêóëüòåòó 
×åð êàñüêîãî ³íñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ ñïðà-
âè Óí³âåðñèòåòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÍÁÓ.

Òóíèöÿ Þð³é Þð³éîâè÷ – äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
àêà äåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè, ðåêòîð Íàö³î-
íàëü íîãî ë³ñîòåõí³÷íîãî óí³ âåð ñèòåòó 
Óêðà¿íè. 

Øàëåâà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà – êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, â. î. äîöåí òà 
êàôåäðè êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëü íîñò³ ³ ï³ä ïðè-
ºìíèöòâà Ëüâ³âñüêî¿ êîìåðö³éíî¿ àêàäåì³¿.

Ø³ð³íÿí Ëàäà Âàñèë³âíà  –  êàíäèäàò  åêîíîìі÷íèõ  íàóê,  äîцåíò 
êàôåäðè åêîíîì³÷íî¿ òåî ð³¿ ²íñòèòóòó 
åêîíîì³êè ³ ïðàâà ×åðêàñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåð ñèòåòó ³ì. 
Á. Хìåëüíèöüêîãî.

Øëàïàê Ìèêîëà Þð³éîâè÷  –  àñï³ðàíò Ðàäè ïî âèâ÷åííþ ïðîäóê òèâíèõ 
ñèë Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè. 

Øì³ãåëüñüêà Çîðÿíà Êîñòÿíòèí³âíà  – àñèñòåíò êàôåäðè ô³íàíñ³â Ëüâ³â-
ñüêîãî ³íñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
Óí³âåðñèòåòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÍÁÓ.

Øóëÿð Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà – àñï³ðàíò ²íñòèòóòó åêîíîì³êè ³ 
ìåíåäæìåíòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà».

Þñüê³â Áîãäàí Ìèêîëàéîâè÷  – êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð 
êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
Ð³âíåíñüêîãî ³íñòèòóòó ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà 
Êè¿âñüêîãî ñëàâ³ñ òè÷íîãî óí³âåðñèòåòó.

ßñêàë ²ãîð Âàëåð³éîâè÷ – àñèñòåíò êàôåäðè åêîíîì³êè ï³ä-
ïðèºìñòâà ×åðí³âåöüêîãî íàö³î íàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ì. Þ. Фåäüêîâè÷à.


