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Анотації
Шульц С.Л. , Максимчук М.В. , Сторонянська І.З. Еволюція парадигми районування та її модернізація в умовах реформування просторово-інституційної структури економіки України.
Досліджено�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
еволюцію підходів до районування економічного простору України та доведено необхідність його модернізації з огляду на розвиток інноваційних видів економічної діяльності, появу нових організаційних форм підприємницької діяльності, посилення просторової конкуренції
та вплив глобалізаційних процесів. Запропоновано нову ідеологію районування, суть якої полягає у переході від територіально-виробничого підходу, основою якого є енерговиробничі цикли,
до мережевого, який ґрунтується на структуруванні економічного простору на засадах кластеризації економіки. Проведено компаративний аналіз класичної та нової парадигм економічного районування. Обґрунтовано необхідність реалізації потенціалу міжрегіональних інтеграційних взаємодій регіонів України та формування нових конкурентних на міжнародному рівні економічних районів.
Ключові слова: районування, просторово-інституційна структура економіки, класична парадигма районування, нова парадигма районування, економічний район.
Шульц С.Л., Максимчук М.В., Сторонянска������������������������������������������������
я�����������������������������������������������
И.З. Эволюция парадигмы районирования и ее модернизация в условиях реформирования пространственно-институционной структуры экономики
Украины.
Исследована эволюция подходов к районированию экономического пространства Украины и доказана необходимость его модернизации, учитывая развитие инновационных видов экономической
деятельности, появление новых организационных форм предпринимательской деятельности,
усиление пространственной конкуренции и влияние процессов глобализаций. Предложена новая
идеология районирования, суть которой заключается в переходе от территориально-производственного подхода, основой которого являются энергопроизводственные циклы, к сетевому,
который основывается на структуризации экономического пространства на принципах кластеризации экономики. Проведен компаративный анализ классической и новой парадигм экономического районирования. Обоснована необходимость реализации потенциала межрегиональных
интеграционных взаимодействий регионов Украины и формирования новых конкурентных на
международном уровне экономических районов.
Ключевые слова: районирование, пространственно-институционная структура экономики,
классическая парадигма районирования, новая парадигма районирования, экономический район.
Shults S.L., Maksymchuk M.V., Storonianska I.Z. The Paradigm Evolution of Districting and its Mo dernization in Conditions of Reformation of Spatially-Institutional Structure of Economy of Ukraine.
The evolution of approaches to economic space districting of Ukraine are investigated and necessity
of its modernization in conditions of innovative types of economic activity development, appearance of
new organizational forms of entrepreneurial activity, strengthening of spatial competition and influence
of globalization processes is proved. New ideology of districting, essence of which consists in transition from territorial approach, basis of which are power cycles to the network based on structuring of
economic space on principles of economy clusterization is offered,. The comparative analysis of classic
and new paradigms of the economic districting is conducted. The necessity of achieving of interregional
integration co-operations of Ukraine regions and forming of new competitive at international level
economic districts is determined.
Key words: districting, spatially-institutional structure of economy, classic paradigm of districting, new
paradigm of districting, economic district.
Мельник Л.Г. , Дегтярьова І.Б. Урахування екстернальних ефектів підприємств при екологоекономічному обґрунтуванні регіонального розвитку.
Розглянуто проблеми урахування як позитивних, так і негативних екстернальних ефектів
суб’єктів господарювання. Це створює передумови підвищення еколого-економічної ефективності господарських рішень іще на стадії їх планування за рахунок встановлення реальної адресності виникнення як позитивних, так і негативних екстернальних ефектів за економічними
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суб’єктами, що їх спричинюють. Урахування екстернальних ефектів дасть змогу ефективного
еколого-економічного обґрунтування господарських рішень щодо регіонального соціального, екологічного та економічного розвитку. Це своєю чергою забезпечить підвищення ефективності
функціонування регіональних еколого-економічних систем.
Ключові слова: екстернальний ефект, інтернальний ефект.
Мельник Л.Г., Дегтярева И.Б. Учет экстернальных эффектов предприятий при экологоэкономическом обосновании регионального развития.
Рассмотрены проблемы учета как позитивных, так и негативных экстернальных эффектов
субъектов хозяйствования. Это создает предпосылки для повышения эколого-экономической
эффективности хозяйственных решений еще на стадии их планирования за счет установления
реальной адресности возникновения как позитивных, так и негативных экстернальных эффектов
экономических субъектов, которые их создают. Учет экстернальных эффектов даст возможность
эффективного эколого-экономического обоснования хозяйственных решений по регионального
социальному, экологическому и экономическому развитию. Это в свою очередь обеспечит повышение
эффективности функционирования региональных эколого-экономических систем.
Ключевые слова: экстернальный эффект, интернальный эффект.
Melnyk L.H., Dehtiareva I.B. Account of External Effects of Enterprises in Ecological-Economic
Substantiation of Regional Development.
The problems of account of both positive and negative external effects of economic entities are considered. It forms preconditions for increase of ecological-economic efficiency of economic decisions on the
planning stage due to adjustment of real targeting in course of emergence of both positive and negative
external and internal effects of producing economic agents. Account of external effects enables efficient
ecological-economic substantiation of economic decisions concerning regional social, ecological and
economic development, which in its turn provides the increased efficiency of functioning of regional
ecological-economic systems.
Key words: external effect, internal effect.
Притула Х.М. До питання про роль і місце сільських територій в сучасній економічній політиці держави.
Проаналізовано нормативно-правові документи та сучасні дослідження вчених з метою конкретизації поняття сільських територій, визначення їх складових та функцій. Наведено європейський досвід управління розвитком сільських територій. Розкрито основні проблеми розвитку
сільських територій та запропоновано напрями їх вирішення. Наголошено на необхідності виділення сільських територій як важливого об’єкта сучасної економічної політики.
Ключові слова: сільські території, сільське господарство, сталий розвиток
Притула К.М. К вопросу о роли и месте сельских территорий в современной экономической политике страны.
Проанализированы нормативно-правовые документы и современные исследования учёных с целью конкретизации понятия сельских территорий, определения их составляющих и функций.
Приведён европейский опыт управления развитием сельских территорий. Раскрыто основные
проблемы развития сельских территорий и предложены направления их решения. Сделано ударение на необходимости выделения сельских территорий как важного обьекта современной
экономической политики.
Ключевые слова: сельские территории, сельское хазяйство, устойчивое развитие.
Prytula Kh.M. The Issue of Role and Place of Rural Territories in Modern State Economic Policy.
Legal documents and modern scientific research are analyzed with the purpose of specification of the
concept of rural territories and determination of their elements and functions. European experience of
management of rural territories’ development is outlined. The basic problems of development of rural
territories are exposed and ways of their solution are offered. The necessity to emphasize rural territories
as an important object of modern economic policy is stressed.
Key words: rural territories, agriculture, sustainable development.
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Мальська М.П. Організаційно-економічні засади управління розвитком просторових систем послуг.
Досліджено проблему формування та функціонування просторових систем послуг, а також створення обґрунтованої системи управління цими процесами на державному та регіональному рівнях в Україні в умовах глобалізації, регіоналізації, інноваційного розвитку та
постіндустріальної трансформації, соціальної орієнтованості національної економіки. Автором детерміновано стратегічні цілі управління розвитком просторових систем послуг
та конкретизовано механізми їх досягнення на макро-, мезо- та локальному рівнях. Значну
увагу приділено підходам до удосконалення системи просторового планування, яке визначено засадничим механізмом забезпечення ефективності і збалансованості розвитку просторових систем послуг.
Ключові слова: послуги, просторова система послуг, управління розвитком просторових систем послуг.
Мальская М.Ф.����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Организационно-экономические принципы управления развитием пространственных систем услуг.
Исследована проблема формирования и функционирования пространственных систем услуг, а
также создание обоснованной системы управления этими процессами на государственном и региональном уровнях в Украине в условиях глобализации, регионализации, инновационного развития
и постиндустриальной трансформации, социальной ориентированности национальной экономики.
Автором детерминированы стратегические целые управления развитием пространственных систем услуг и конкретизированы механизмы их достижения на макро-, мезо – и локальном уровнях.
Значительное внимание уделено подходам к усовершенствованию системы пространственного
планирования, которое определенно основополагающим механизмом обеспечения эффективности
и сбалансированности развития пространственных систем услуг.
Ключевые слова: услуги, пространственная система услуг, управления развитием пространственных систем услуг.
Malska M.P. Organizational-Economic Management Principles of Development of the Spatial Systems
of Services.
The problems of forming and functioning of spatial system of services, and also creation of reasonable
control system by these processes on state and regional levels in Ukraine are investigated in the conditions of globalization, regionalization, innovative development and postindustrial transformation, social
oriented of national economy. The author determined strategic aims of development management of
spatial system of services and the mechanisms of their achievement are specified on macro-, mezo- and
local levels. Considerable attention is spared to approaches of improvement of spatial planning system
which determined as fundamental mechanism of providing of efficiency and balanced development of
spatial system of services.
Key words: services, spatial system of services, management of development of spatial system of services.
Фаркашова Э. Экологическая политика с точки зрения повышения конкурентоспособности региона.
Конкурентоспособность, будь то предприятий, регионов или даже самих экономик, всегда
интересовала как экономическую теорию, так и практику. Факторы, влияющие на конкурентоспособность, постоянно меняются по мере развития общества. В настоящее время
первоочередное внимание начинает уделяться так назіваемым динамическим конкурентным
преимуществам, к которым относится также экологический потенциал предприятия, региона или национальной экономики в целом. Анализируется влияние экологической политики
на конкурентоспособность с особым акцентом на экологические налоги и продаваемые разрешения на выбросы.
Kлючевые слова: конкурентоспособность, экологические налоги, продаваемые разрешения на
выбросы.
Фаркашова Е. Екологічна політика з точки зору підвищення конкурентоспроможності регіону.
Конкурентоспроможність, будь то підприємств, регіонів або навіть самих економік, завжди цікавила як економічну теорію, так і практику. Чинники, що впливають на конкурентоспроможISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №3
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ність, постійно змінюються у міру розвитку суспільства. Нині першочергова увага починає приділятися так званим динамічним конкурентним перевагам, до яких відноситься також екологічний потенціал підприємства регіону або національної економіки в цілому. Аналізується вплив
екологічної політики на конкурентоспроможність з особливим акцентом на екологічні податки
і дозволи, що продаються, на викиди.
Kлючевые слова: конкурентоспроможність, екологічні податки, дозволи на продаж викидів.
Farkasova E. Environmental Policy from the Viewpoint of Regional Competitiveness Growth.
Competitiveness, whether it is of the companies, regions or of the whole economies, was always the subject
of interest in both economic theory and practice as well. Factors, which influence the competitiveness,
have been constantly changing in course of development of society. At present special attention is given
to so-called dynamic competitive advantages together with environmental potential of company, region
or the national economy as a whole. Influence of ecological policy on competitiveness with special accent
on ecological taxes and emission allowances is analyzed.
Key words: competitiveness, ecological taxes, emission allowances.
Кушнірецька О.В., Демидюк О.М. Теоретичні підходи до визначення суті організаційноекономічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону
Розглянуто концептуальні основи та теоретичні підходи до визначення суті організаційноекономічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, проаналізовано
суть та трактування таких категоріальних складових організаційно-економічного механізму
управління соціально-економічним розвитком регіону, як механізм управління, важелі управління, цілі регіонального розвитку. Розглянуто системний та функціональний підходи до визначення змісту організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком
регіону; окреслена характеристика та здійснена класифікація цілей соціально-економічного
розвитку регіону.
Ключові слова: регіон, управління, механізм, організаційно-економічний механізм, цілі регіонального розвитку.
Кушнирецкая О.В., Демидюк О.М. Теоретические подходы к определению сути организационноэкономического механизма управления социально-экономическим развитием региона.
Рассматриваются концептуальные основы и теоретические подходы к определению сути
организационно-экономического механизма управления социально-экономическим развитием региона, анализируется суть и трактовка таких категориальных составляющих организационно- экономического механизма управления социально-экономическим развитием региона, как механизм управления, рычаги управления, цели регионального развития. Рассматривается системный и функциональный подходы к определению содержания организационноэкономического механизма управления социально-экономическим развитием региона; очерчивается характеристика и проводится классификация целей социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: регион, управление, механизм, организационно-экономический механизм, цели
регионального развития.
Kushniretska O.V., Demydiuk O.M. Theoretical Approaches to Determination of Organizational and
Economic Mechanism of Regional Socio-Economic Development Management.
Conceptual bases and theoretical approaches to determination of organizational and economic mechanism
of management of regional socio-economic development are examined; essence and interpretation of
such categorial constituents of organizational and economic mechanism of management of regional
socio-economic development as management mechanism, management levers and aims of regional
development are analyzed. System and functional approaches to determination of maintenance of
organizational-economic mechanism of management of regional socio-economic development are
examined; description and classification of aims of regional socio-economic development are outlined;
classification of aims of socio-economic development is conducted.
Keywords: region, management, mechanism, organizational-economic mechanism, aims of regional
development.
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Іщук С.О. , Кулініч Т.В. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект.
Висвітлено економічну сутність інвестиційної привабливості регіону і визначено основні критерії,
за якими вона оцінюється. Обґрунтовано зміст та послідовність проведення комплексної оцінки
інвестиційної привабливості регіону і розроблено методичний інструментарій для її реалізації.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, регіон, оцінка, показники, нормовані індекси, рейтинги.
Ищук С.А., Кулинич Т.В. Оценивание инвестиционной привлекательности региона: методический аспект.
Отражена экономическая сущность инвестиционной привлекательности региона и определены
основные критерии, по которым она оценивается. Обосновано содержание и последовательность проведения комплексной оценки инвестиционной привлекательности региона и разработан методический инструментарий для ее реализации.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, регион, оценка, показатели, нормируемые
индексы, рейтинги.
Ishchuk S.O., Kulinich T.V. Estimation of Regional Investment Attractiveness: Methodical Aspect.
Economic essence of regional investment attractiveness has been represented and basic criteria of its
evaluation have been defined. Both content and fulfillment procedure of complex estimation of regional
investment attractiveness have been substantiated and methodical set of tools for its realization has
been developed.
Key words: investment attractiveness, region, estimation, indices, ratio indices, ratings.
Другов О.О. Розвиток інвестиційного забезпечення інтелектуалізації як передумова економічного зростання України.
Проаналізовано сучасну економічну думку щодо чинників економічного зростання.
Обґрунтовано важливість процесу інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки, як чинника економічного зростання. На основі дослідження світового досвіду визначено напрями розвитку інвестиційного забезпечення інтелектуалізації в України: створення інтелектуальних кластерів та Фонду розвитку інтелектуалізації економіки.
Ключові слова: чинники економічного зростання, інвестиційне забезпечення, інтелектуалізація економіки, інтелектуальні кластери, Фонд розвитку інтелектуалізації економіки.
Другов А.А. Развитие инвестиционного обеспечения интеллектуализации как предусловие
экономического роста Украины.
Проанализирована современная экономическая мысль относительно факторов, обеспечивающих экономический рост. Обоснована важность процесса инвестиционного обеспечения
интеллектуализации экономики как фактора экономического роста. На основании исследования мирового опыта определены направления развития инвестиционного обеспечения
интеллектуализации в Украине: создание интеллектуальных кластеров и Фонда развития
интеллектуализации экономики.
Ключевые слова: факторы экономического роста, инвестиционное обеспечение, интеллектуализация экономики, интеллектуальные кластеры, Фонд развития интеллектуализации экономики.
Druhov O.O. Investment Maintenance of Intellectualization as a Precondition for Economic Growth in
Ukraine.
Modern views on factors of economic growth are analyzed. The importance of investment maintenance
of economy intellectualization as the factor of economic growth is substantiated. Based on research
of world experience, the directions of development of investment maintenance of intellectualization in
Ukraine, in particular creation of intellectual clusters and Economy Intellectualization Development
Fund are outlined.
Key words: factors of economic growth, investmentmaintenance, economy intellectualization, intellectual
clusters, Economy Intellectualization Development Fund.
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Антонов В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні.
Проаналізовано зміни в структурі та обсягах прямих іноземних інвестицій в Україні за видами
економічної діяльності протягом 2005-2009 рр. Оцінено взаємозв’язок між приростом прямих
іноземних інвестицій та індексом валової доданої вартості в Україні. Зважаючи на актуальність
розробки структурної політики в сфері капіталовкладень на основі національних економічних
пріоритетів та забезпечення конкурентоспроможності країни в умовах її інтеграції у світове
господарство було проведено дослідження ефективності структурних трансформацій за участю іноземних інвестицій, оцінку наслідків змін у структурі залучення іноземних капіталів на загальноекономічну ефективність інвестиційних процесів для економіки України.
Ключові слова: структурні трансформації, структурні зрушення, ефективність іноземних інвестицій, видова і міжрегіональна структура.
Антонов В.Б. Оценка эффективности структурных трансформаций привлечения прямых
иностранных инвестиций в Украине.
Проанализированы изменения в структуре и объемах прямых иностранных инвестиций в Украине
по видам экономической деятельности на протяжении 2005-2009 гг. Оценена взаимосвязь между
приростом прямых иностранных инвестиций и индексом валовой добавленной стоимости в Украине. Учитывая актуальность разработки структурной политики в сфере капиталовложений на
основе национальных экономических приоритетов и обеспечения конкурентоспособности страны
в условиях ее интеграции в мировое хозяйство, было проведено исследование эффективности
структурных трансформаций с участием иностранных инвестиций, оценку последствий изменений в структуре привлечения иностранных капиталов на общеэкономическую эффективность
инвестиционных процессов для экономики Украины.
Ключевые слова: структурные трансформации, структурные сдвиги, эффективность иностранных инвестиций, видовая и межрегиональная структура.
Antonov V.B. Evaluation of Structural Transformations Effectiveness of Foreign Investment Attraction
in Ukraine.
The changes in structure and volume of foreign direct investment in Ukraine by type of economic activity
during 2005-2009 years are analyzed. The relationship between the growth of foreign direct investment
and the index of gross value added in Ukraine is evaluated. Considering the topicality of structural policy
development in the sphere of investment on the basis of national economic priorities and maintenance
of state competitiveness in terms of its integration into the global economy, the study of efficiency of
structural transformations involving foreign investment was conducted and evaluation of impact the
changes in foreign capital structure make on common economic efficiency of investment processes for
the Ukrainian economy was conducted.
Key words: structural transformation, structural changes, efficiency of foreign investment, species and
interregional structure.
Дзедзик І.Б. Класифікація клієнтів з високим рівнем ризику з точки зору імовірності «відмивання» ними грошей через банківську установу.
Аналізується������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
ризик окремих категорій клієнтів, що можуть становити для банку найбільшу загрозу з точки зору легалізації «брудних» грошей.
Ключові слова: легалізація (відмивання) брудних грошей, фінансовий моніторинг в банку, рівень
ризику, клієнти банку.
Дзедзик И.Б. Классификация клиентов с высоким уровнем риска с точки зрения вероятности
«отмывания» ими денег через банковское учреждение.
Анализируется риск отдельных категорий клиентов, которые могут составлять для банка
наибольшую угрозу с точки зрения легализации «грязных» денег.
Ключевые слова: легализация (отмывание) грязных денег, финансовый мониторинг в банке,
уровень риска, клиенты банка.

12

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №3

Dzedzyk I.B. Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money
Laundering through Bank Institutions.
The risk of separate categories of clients, which can constitute the biggest threat for a bank from the
point of legalization of «dirty» money, is analyzed.
Key words: legalization (laundering) of dirty money, financial monitoring in a bank, risk level, clients
of bank.
Домрачов В.М. , Русинко М.К. Реальний ефективний обмінний курс валюти як один із ключових
орієнтирів монетарної політики.
Розглянуто аспекти зв’язку стратегії управління курсом національної валюти з монетарною політикою і роль реального ефективного курсу в процесі цього управління.
Ключові слова: реальний ефективний курс валюти, ризики
Домрачев В.Н., Русинко М.К. Реальный еффективный обменный курс валюты как один из
ключевых ориентиров монетарной политики.
Рассмотрены аспекты связи стратегии управления курсом национальной валюты с проводимой монетарной политикой и роль реального эффективного обменного курса в процессе этого
управления.
Ключевые слова: реальный эффективный обменный курс валюты, риски.
Domrachev V.M., Rusynko M.K. Real Effective Exchange Rate of Currency as One of Key Points of
Monetary Policy.
The aspects of relation of the strategy of national currency exchange rate management with the monetary
policy and role of real effective exchange rate in this process are considered.
Key words: real effective exchange rate, risks.
Квасній М.М. Топологічне моделювання динаміки структури ділової активності банків Львівщини.
Розглянуто проблему аналізу нелінійної динаміки фінансово-економічних систем, зокрема динаміки структури ділової активності банків Львівщини. Запропоновано вивчення зміни структури ділової активності банків Львівщини на основі топологічного моделювання. Побудовано топологічні простори на одиничному відрізку з природною топологією, де за кінці інтервалів вибрано межі якісних оцінок показників ділової активності банків Львівщини. Визначено відображення із множини значень коефіцієнтів у побудовані топологічні простори таким чином, що
обернені відображення факторизують множину значень коефіцієнтів відповідно до вибраних
якісних оцінок показників.
Ключові слова: аналіз нелінійної динаміки, динаміка структури, ділова активність, банки Львівщини, топологія, факторизація, якісний аналіз.
Квасний М.Н. Топологическое моделирование динамики структуры деловой активности банков
Львовщины.
Рассмотрена проблема анализа нелинейной динамики финансово-экономических систем,
в частности, динамики структуры деловой активности банков Львовщины. Предложено изучение изменения структуры деловой активности банков Львовщины методом
топологического моделирования. Построены топологические пространства на единичном отрезке с натуральной топологией, где за концы интервалов выбраны границы
качественных оценок показателей деловой активности банков Львовщины. Определены
отображения с множества значений коэффициентов в построенные топологические
пространства таким образом, что обратные отображения факторизируют множество значений коэффициентов соответственно к выбранным качественным оценкам
показателей.
Ключевые слова: анализ нелинейной динамики, динамика структуры, деловая активность, банки
Львовщины, топология, факторизация, качественный анализ.
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Kvasnii M.M. Topological Modeling of Bank Activity Structural Dynamics in Lviv Region.
The problem of analysis of nonlinear dynamics of financial and economic systems, in particular, of
dynamics of bank business activity structure in Lviv region is considered. The study of bank activity
structure alteration in Lviv region is presented on the basis of topological design. Topological spaces
are built on a single segment with a natural topology, where the limits of quality estimations of business
activity indices are represented as the ends of intervals. The reflection of the range of coefficients in built
topological spaces is defined in such a way that the reverse reflections factorize the range of coefficients
in accordance with the chosen quality estimations of indices.
Keywords: analysis of nonlinear dynamics, dynamics of structure, business activity, banks of Lviv region,
topology, factorization, quality analysis.
Хомуляк Т.І. Критичний погляд на уніфікацію національної облікової системи згідно з вимогами
міжнародних стандартів.
Описано труднощі запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
у світовому масштабі та України зокрема. Виділено проблемні моменти, які виникають
при розгляді національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Такі невідповідності розглянуто з погляду загальних вимог до складання звітності, структури
інформації та підходів до оцінки статей, обмеженості облікових підходів і вимог до розкриття даних. Проаналізувавши з критичної точки зору розбіжності, що мають місце між МСФЗ і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), запропоновано шляхи їх усунення з метою приведення національної облікової системи до міжнародних вимог.
Ключові слова: міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, стандартизація.
Хомуляк Т.И. Критический взгляд на унификацию национальной учетной системы согласно
требований международных стандартов.
Описаны трудности внедрения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
в мировом масштабе и Украине в частности. Выделены проблемные моменты, которые возникают при рассмотрении национальных и международных стандартов бухгалтерского учета.
Такие несоответствия рассмотрены с точки зрения общих требований к составлению отчетности, структуры информации и подходов к оценке статей, ограниченности учетных подходов
и требований к раскрытию данных. Проанализировав с критической точки зрения расхождения,
имеющие место между МСФО и положениями (стандартамы) бухгалтерского учета (П(С)Б)
У, предложены пути их устранения с целью приведения национальной учетной системы к международным требованиям.
Ключевые слова: международные стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности, положения (стандарты) бухгалтерского учета, стандартизация.
Khomuliak T.I. A Critical View over Standardization of National Registration System According to the
Requirements of International Standards.
Difficulties of introduction of International Financial Reporting Standards (IFRS) on a world scale
and in Ukraine in particular are described. Problem issues, which arise in course of consideration of
national and international standards of accounting, are selected. Such disparities are considered in view
of general requirements to drafting of accounting, structure of information and approaches to estimation
of items, narrow-mindedness of registration approaches and requirements to opening of information.
Having analyzed from the critical point of view the divergences between IFRS and AR(S) – the ways of
their removal are offered with the purpose of bringing national registration system in accordance with
international requirements.
Key words: International Accounting Standard, International Financial Reporting Standards, accounting
regulations (standards), standardization.
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Гулич О.І. Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми: шляхи інтеграції
Обґрунтовано концептуальні засади екологічно збалансованого рекреаційного природокористування, подано характеристику основних елементів концептуальної моделі функціонування ринкових механізмів у сфері рекреаційного природокористування: правових основ, відносин власності та прав користування природними рекреаційними ресурсам, нормативного та адміністративного регулювання, використання фінансово-економічних інструментів
та стимулювання раціонального рекреаційного природокористування, забезпечення регіональних інтересів при використанні природних рекреаційних ресурсів. Запропоновано шляхи та інструменти реалізації концептуальної моделі екологічно збалансованого рекреаційного природокористування.
Ключові слова: екологічно збалансоване рекреаційне природокористування, концептуальна модель, ринкові механізми, інструменти регулювання рекреаційного природокористування, стимулювання раціонального природокористування, регіональні інтереси.
Гулич О.И. Концептуальная модель экологически сбалансированного рекреационного природо
пользования и рыночные механизмы: пути интеграции.
Обоснованы концептуальные принципы экологически сбалансированного рекреационного природопользования, подана характеристика основных элементов концептуальной модели функционирования рыночных механизмов в сфере рекреационного природопользования: правовых
основ, отношений собственности и прав пользования природными рекреационными ресурсами,
нормативного и административного регулирования, использования финансово-экономических
инструментов и стимулирования рационального рекреационного природопользования, обеспечения
региональных интересов при использовании природных рекреационных ресурсов. Предложены
пути и инструменты реализации концептуальной модели экологически сбалансированного рекреационного природопользования.
Ключевые слова: экологичный сбалансированое рекреационное природопользование, концептуальная модель, рыночные механизмы, инструменты регулирования рекреационного природопользования, стимулирование рационального природопользования, региональные интересы.
Hulych O.I. Conceptual Model of Ecologically Balanced Recreational Nature Management and Market
Mechanisms: Ways of Integration.
Conceptual principles of ecologically balanced recreational nature management are substantiated,
the description of basic elements of conceptual model of market mechanisms functioning in the
sphere of recreational nature management, in particular legal frameworks, property relations
and rights to use natural recreational resources, normative and administrative adjustment, use
of financial and economic instruments, stimulation of rational recreational nature management
and maintenance of regional interests in nature management is presented. Ways and instruments
of realization of conceptual model of ecologically balanced recreational nature management is
offered.
Key words: recreational nature management, conceptual model, market mechanisms, instruments of
adjustment of recreational nature management, stimulation of rational nature management, regional
interests.
Полюга В.О. Стан та напрямки удосконалення економічного регулювання сталого лісокористування.
Проведено аналіз застосування економічних важелів регулювання у сфері лісокористування. Обґрунтовано концептуальні засади модернізації діючого механізму регулювання ринкових відносин у сфері лісокористування відповідно до основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, зокрема: підвищення ефективності плати і платежів за лісові ресурси, реформування управління лісами і лісогосподарською діяльністю, розробка дієвих заходів щодо збереження лісів, поліпшення їх використання, переходу лісової галузі на засади сталого розвитку.
Ключові слова: лісові ресурси, лісове господарство, економічний механізм, лісокористування.
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Полюга В.А. Состояние и направления усовершенствования экономического регулирования
устойчивого лесопользования.
Проведен анализ применения экономических рычагов регулирования в области лесопользования.
Обосновано концептуальные принципы модернизации действующего механизма регулирования
рыночных отношений в сфере лесопользования в соответствии с основными направлениями
сбалансированного развития лесного хозяйства, в частности: повышения эффективности
платы и платежей за лесные ресурсы, реформирования управления лесами и лесохозяйственной
деятельностью, разработка действенных мероприятий, по сохранению лесов, улучшения их
использования, перехода лесной отрасли на принципы устойчивого развития.
Ключевые слова: лесные ресурсы, лесное хозяйство, экономический механизм, лесопользование.
Poliuha V.O. State and Directions of Economic Adjustment Improvement in the Sphere of Sustainable Forest
Management.
The analysis of application of economic adjustment instruments in the sphere of forest management
is conducted. Conceptual principles of modernization of current market relations mechanism in forest
management in accordance with basic directions of the balanced development of forestry, in particular
increase of forest payments efficiency, reformation of forests management and forestry activity, development of efficient measures of forests maintenance, improvement of its use, transition of forest industry
to the principles of sustainable development, are substantiated.
Key words: forest resources, forestry, economic mechanism, forest management.
Жук П.В. Шляхи вдосконалення економічного регулювання водокористування в Україні.
Вказується на зростаючу роль економічних важелів регулювання природокористування у світовій
практиці. На основі аналізу еколого-економічних, правових, організаційних, фінансово-бюджетних
та інших проблем у сфері водокористування в Україні та підходів до їх вирішення запропоновано шляхи та заходи з вдосконалення регулювання відносин водокористування з використанням
інструментів нормативного, адміністративного, фінансово-економічного регулювання, стимулювання раціонального водокористування, вдосконалення відносин власності, забезпечення регіональних інтересів при використанні водних ресурсів. Вказано на очікувані результати застосування пропонованих заходів звдосконалення водокористування.
Ключові слова: природокористування, сфера водокористування, еколого-економічні проблеми,
економічне регулювання.
Жук П.В. Пути усовершенствования экономического регулирования водопользования в Украине.
Указывается на возрастающую роль экономических рычагов регулирования природопользования
в мировой практике. На основании анализа эколого-экономических, правовых, организационных,
финансово-бюджетных и других проблем в сфере водопользования в Украине и подходов к их
решению предложены пути усовершенствования регулирования отношений водопользования с
использованием инструментов нормативного, административного, финансово-экономического
регулирования и стимулирования рационального водопользования, усовершенствования отношений
собственности, обеспечения региональных интересов при использовании водных ресурсов. Указано
на ожидаемые результаты использования предлагаемых путей решения проблем водопользования.
Ключевые слова: природопользование, сфера водопользования, эколого-экономические проблемы,
экономическое регулирование.
Zhuk P.V. The Ways of Eсonomiс Improvement of Water Management in Ukraine.
The increasing role of economic leverages of nature management in world practice is emphasized. On
the basis of analysis of ecological, economic, legislative, organizational, financial, budget, etc problems
in the sphere of water management in Ukraine and approaches to its solution, the ways of improvement
of water management relations based on legislative, administrative, financial and economic instruments,
promotion of efficient water management, improvement of property relations and maintenance of regional interests in water resources’ management are proposed. The expected results of implementation
of proposed measures on water management improvement are indicated.
Key words: nature management, water management sphere, ecological and economic problems, economic management.
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Колодійчук І.А. Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні.
Проаналізовано положення чинної нормативно-правової бази регулювання земельних відносин. Визначені проблеми економічного регулювання землекористування. Представлено концептуальну модель функціонування ринкових механізмів у сфері землекористування як сукупність
взаємопов’язаних інструментів механізму економічного регулювання землекористування в Україні
та її регіонах. Визначені особливості формування відносин власності, нормативного й фінансовоекономічного регулювання земельних відносин, стимулювання раціонального землекористування та
забезпечення регіональних інтересів стосовно господарського використання земельних ресурсів.
Ключові слова: землекористування, економічний механізм, земельні відносини.
Колодийчук И.А. Концептуальные основы модернизации рыночных механизмов в области
землепользования в Украине.
Проанализированы положения действующей нормативно-правовой базы регулирования земельных
отношений. Определены проблемы экономического регулирования землепользования, предложены
инициативы и пути их преодоления. Представлена концептуальная модель функционирования
рыночных механизмов в сфере землепользования как совокупность взаимоувязанных инструментов
механизма экономического регулирования землепользования в Украине и ее регионах. Определены
особенности формирования отношений собственности, нормативного и финансово-экономическогой регулирования земельных отношений, стимулирования рационального землепользования и
обеспечения региональных интересов относительно хозяйственного использования земельных
ресурсов.
Ключевые слова: землепользование, экономический механизм, земельные отношения.
Kolodiichuk I.A. Conceptual Framework of Market Mechanisms Modernization of Land Management in
Ukraine.
State of current legal base of land relations adjustment is analyzed. The problems of economic adjustment
of land-tenure are defined; initiatives and ways of problems overcoming are offered. The conceptual model
of functioning of market mechanisms in the field of land-tenure as an aggregate of related instruments
of land-tenure economic adjustment mechanism in Ukraine and its regions is presented. The features
of property relations forming, legal, financial and economic adjustment of land relations, stimulation
of rational land-tenure and maintenance of regional interests related to economic management of land
resources are outlined.
Key words: land management, economic mechanism, land relations.
Шевчук Л.Т. , Повстин О.В. Оцінка соціально-економічних наслідків трансформації української
сім’ї.
Здійснено аналітичну оцінку соціально-економічних наслідків трансформації української сім’ї,
які проявилися, насамперед, як активізація такого суспільного явища, як акультурація. Окреслено вплив акультурації на динаміку показників шлюбності й розлучуваності, природне відтворення населення, структуру сім’ї й величину сім’ї за кількістю членів у її складі. Обґрунтована необхідність реалізації низки заходів, спрямованих на зміцнення основ української сім’ї.
Ключові слова: українська сім’я, трансформація, соціально-економічні наслідки, акультурація.
Шевчук Л.Т., Повстын О.В. Оценка социально-экономических последствий трансформации
украинской семьи.
Осуществлена аналитическая оценка социально-экономических последствий трансформации
украинской семьи, которые проявились, прежде всего, как активизация такого общественного
явления, как акультурация. Очерчено влияние акультурации на динамику показателей брачности
и разводимости, естественное воспроизводство населения, структуру семьи и величину семьи
за количеством членов в ее составе. Обоснована необходимость реализации ряда мероприятий,
направленных на укрепление основ украинской семьи.
Ключевые слова: украинская семья, трансформация, социально-экономические последствия,
акультурация.
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Shevchuk L.T., Povstyn O.V. Estimation of Socio-Economic Consequences of Ukrainian Family Transformation.
Analytical estimation of socio-economic consequences of Ukrainian family transformations, which
emerged foremost as the activation of such public phenomenon as acculturation, is carried out.
Influence of acculturation on dynamics of marriage and divorce indices, natural reproduction
of population, family composition and amount of family members is outlined. The necessity of
realization of the range of measures directed at strengthening of bases of Ukrainian family is
substantiated.
Key words: Ukrainian family, transformation, socio-economic consequences, acculturation.
Юрій С.І. , Кізима Т.О. Оподаткування доходів сім’ї: сутність та необхідність запровадження в
Україні.
Обґрунтовано необхідність зміни філософії оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у контексті переходу від індивідуального оподаткування доходів громадян до оподаткування доходів
сім’ї. Запропоновано основні етапи реформування подоходного оподаткування з урахуванням передового зарубіжного досвіду.
Ключові слова: оподаткування доходів фізичних осіб, неоподатковуваний мінімум доходів громадян, прогресивна шкала оподаткування, французька модель оподаткування доходів сім’ї.
Юрий С.И., Кизыма Т.А. Налогообложение доходов семьи: сущность и необходимость внедрения в
Украине.
Обоснована необходимость изменения философии налогообложения доходов физических лиц
в Украине в контексте перехода от индивидуального налогообложения доходов граждан к
налогообложению доходов семьи. Предложены основные этапы реформирования подоходного
налогообложения с учетом передового зарубежного опыта.
Ключевые слова: налогообложение доходов физических лиц, необлагаемый минимум доходов граждан, прогрессивная шкала налогообложения, французская модель налогообложения доходов семьи.
Yurii S.I., Kizyma T.O. Family Income Taxation: Essence and Necessity of Introduction in Ukraine.
The necessity to change the philosophy of personal income taxation in Ukraine in context of transition
from individual income taxation to family income taxation is considered. The basic stages of income
taxation reform in the light of advanced foreign experience are proposed.
Key words: individual income taxation, tax-free allowance, progressive scale of taxation, French model
of family income taxation.
Фещенко О.М. , Горященко Ю.Г. Соціальна відповідальність бізнесу як ключовий фактор взаємодії між місцевим бізнесом, владою та громадою.
Досліджуються теоретичні аспекти соціальної відповідальності бізнесу в Україні як одного із
ключових факторів побудови платформи для співпраці між головними суспільними акторами:
бізнесом, владою та суспільством.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, громадськість, влада, інформація.
Фещенко О.М., Горященко Ю.Г. Социальная ответственность бизнеса как ключевой фактор
взаимодействия между бизнесом, властью и обществом.
Исследуются теоретические аспекты социальной ответственности бизнеса в Украине как
одного из ключевых факторов построения платформы для сотрудничества между главными
общественными актерами: бизнесом, властью и обществом.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, общественность, власть, информация.
Feshchenko O.M., Horiashchenko Yu.H. Social Responsibility of Business as Key Factor of Co-operation
Between Local Business, Authorities and Society.
Theoretical aspects of social responsibility of business in Ukraine as one of the key factors of platform
construction for collaboration between main public actors - business, authorities and society are analyzed.
Key words: social responsibility of business, society, authorities, information.
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Демченко В.В. Особливості формування транскордонних кластерів
Аналізується досвід створення та розвитку транскордонних кластерів у країнах ЄС. Визначено
моделі їх формування у вигляді монополярного та біполярного кластерів. Проаналізовано бар’єри
для формування та функціонування транскордонних кластерів в європейських країнах. Визначено ендогенні та екзогенні чинники розвитку транскордонних кластерів у прикордонних областях України. Обговорюються перспективи створення транскордонних кластерів у західних областях України на прикладі Львівської області. Обґрунтовується необхідність забезпечення організаційної та фінансової підтримки процесів створення транскордонних кластерів на регіональному та національному рівні.
Ключові слова: кластер, мережа, транскордонне співробітництво.
Демченко В.В. Особенности формирования трансграничных кластеров.
Анализируется опыт создания и развития трансграничных кластеров в странах ЕС. Определены
модели их формирования в виде монополярного и биполярного кластеров. Проанализированы барьеры для формирования и функционирования трансграничных кластеров в европейских странах.
Определенно эндогенные и экзогенные факторы развития трансграничных кластеров в приграничных областях Украины. Обсуждаются перспективы создания трансграничных кластеров в
западных областях Украины на примере Львовской области. Обосновывается необходимость
обеспечения организационной и финансовой поддержки процессов создания трансграничных
кластеров на региональном и национальном уровне.
Ключевые слова: кластер, сеть, трансграничное сотрудничество.
Demchenko V.V. The Features of Formation of Transborder Clusters.
The experience of creation and development of transborder clusters in the EU countries is analyzed. The
models of their forming as monopolar and bipolar clusters are defined. The obstacles of forming and
functioning of transborder clusters in European regions are analyzed. The endogenous and exogenous
factors of development of transborder clusters in boundary regions of Ukraine are outlined. The perspectives of transborder clusters’ creation in western regions of Ukraine are considered on the example
of Lviv region. The necessity of maintenance of organizational and financial support of the transborder
clusters’ creation on regional and national levels is substantiated.
Key words: cluster, network, transborder cooperation.
Шилепницький П.І. Дослідження природи державно-приватного партнерства .
Досліджується природа державно-приватного партнерства як форми співпраці державного і
приватного секторів. Аналізується сутність державного та приватного секторів. Досліджено ряд підходів щодо визначення поняття «державно-приватне партнерство», наведено основні
його характеристики. Дано авторське визначення державно-приватного партнерства. Наведена відмінність державно-приватного партнерства від традиційних державних закупівель, обґрунтовані переваги державного та приватного секторів при реалізації функцій держави. Дана
характеристика основних моделей державно-приватного партнерства. Досліджено практику реалізації проектів Приватної Фінансової Ініціативи як однієї з форм співпраці між державним і приватним секторами. Запропоновано основні заходи з активізації державно-приватного
партнерства в Україні.
Ключові слова: державно-приватне партнерство (ДПП), договірні відносини, публічний сектор,
державний сектор, приватний сектор, моделі ДПП, приватна фінансова ініціатива.
Шилепницкий П.И. Исследование природы государственно-частного партнерства.
Исследуется природа государственно-частного партнерства как формы сотрудничества государственного и частного секторов. Анализируется сущность государственного и частного
секторов. Исследовано ряд подходов касательно определения понятия «государственно-частное
партнерство», приведены его основные характеристики. Дано авторское определение государственно-частному партнерству. Приводится отличие государственно-частного партнерства
от традиционных государственных поставок, обоснованы преимущества государственного и
частного секторов при реализации функций государства. Приведена характеристика основных
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моделей государственно-частного партнерства. Исследовано практику реализации проектов
Частной Финансовой Инициативы как одной из форм сотрудничества между государственным
и частным секторами. Предложены основные мероприятия по активизации государственночастного партнерства в Украине.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), договорные отношения, публичный
сектор, государственный сектор, частный сектор, модели ГЧП, частная финансовая инициатива.
Shylepnytskyi P.I. Research of Public-Private Partnership Nature.
The nature of public-private partnership as a form of cooperation between public and private sectors is
considered. Essence of public and private sectors is analyzed. Several approaches to definition of «publicprivate partnership» are investigated, its main features are given. Author’s definition of public-private
partnership is proposed. Difference between public-private partnership and conventional procurement
is given, benefits of public and private sectors while performing state functions are substantiated. The
main models of public-private partnership are characterized. Practice of Private Finance Initiative
projects’ implementation as a form of collaboration between public and private sectors is investigated.
Basic measures for enhancing public-private partnership in Ukraine are proposed.
Key words: public-private partnership (PPP), contractual relations, public sector, private sector, PPP
models, private finance initiative.
Євдокименко В.К. , Юрій Е.О. , Карвацький М.В. Оцінка ефективності бюджетування в системі
фінансових важелів управління в адміністративно-територіальних одиницях.
Обґрунтована необхідність оцінки ефективності розробляння бюджетів адміністративнотериторіальних одиниць у контексті об’єктивної потреби постійного зростання частки власних
доходів у доходах місцевих бюджетів. Показано, що ефективне управління в регіонах об’єктивно
потребує, поряд з іншим, оцінки ступеня залученості наявних потенцій щодо поповнення дохідної частини бюджетів. Запропоновані система відповідних кількісних показників та порядок
кредитно-рейтингової оцінки органів місцевого самоврядування. Представлено схему механізму визначення ефективності формування бюджету адміністративно-територіальної одиниці.
Ключові слова: бюджет, фінансові ресурси, власні доходи, закріплені доходи, бюджетне покриття, бюджетна результативність, бюджетна забезпеченість, індекси валової доданої вартості.
Евдокименко В.К., Юрий Э.А., Карвацкий М.В. Оценка эффективности бюджетирования в
системе финансовых рычагов управления в административно-территориальных единицах.
Обоснована необходимость оценки эффективности разработки бюджетов административнотерриториальных единиц в контексте объективной потребности постоянного роста части
собственных доходов в доходах местных бюджетов. Показано, что эффективное управление
в регионах объективно требует оценки степени вовлеченности имеющихся потенциальних воз
можностей пополнения доходной части бюджетов. Предложены система соответствующих
количественных показателей и порядок кредитно-рейтинговой оценки органов местного
самоуправления. Представлена схема механизма определения эффективности формирования
бюджета административно-территориальной единицы.
Ключевые слова: бюджет, финансовые ресурсы, собственные доходы, закрепленные доходы,
бюджетное покрытие, бюджетная результативность, бюджетная обеспеченность, индексы
валовой добавленной стоимости.
Yevdokymenko V.K., Yurii Е.О., Karvatskyi M.V. Assessment of budgeting efficiency in the System of
Financial Levers of Management in Administrative Territorial Units.
Necessity of efficient assessment of budgeting processes in administrative territorial units in context
of permanent growth of own incomes share in local budgets’ revenues is substantiated. The system of
relevant quantitative indicators and the procedure of credit rating assessment of local governments is
proposed. The pattern of budgeting efficiency evaluation mechanism in administrative territorial unit
is presented.
Key words: budget, financial resources, own income, fixed income, budget covering, budget efficiency,
budget capacity, gross added value indices.
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Олійник Я.І. Прогноз кон’юнктури ринку електроенергії Західного регіону
Проаналізовано основні прогнозні показники Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.
Відзначено, що вони потребують корегування з огляду на те, що даний документ складено у
2005 р. і за період 2006-2008 рр. реальні показники розвитку галузі відрізнялися від прогнозованих,
а також зважаючи на кризовий стан економіки України. Обґрунтовано недоцільність значного
нарощування потужностей на АЕС. Зважаючи на вищезазначене, розроблено прогнозний баланс електроенергії для Західного регіону, в якому передбачено введення в експлуатацію лише
одного блоку потужністю 1 ГВт на Рівненській АЕС, зростання потужності (порівняно з
2008 р.) ТЕС в 1,4 разу, ТЕЦ – 1,75 разу, ГЕС – у 8,5 разу, блок-станцій та інших джерел – у
5,2 разу, що призведе до збільшення маневрових потужностей в регіоні та покращення стану
електрозабезпечення.
Ключові слова: електроенергія, Західна електроенергетична система, прогнозний баланс електроенергії, генеруючі потужності, коефіцієнт використання встановленої потужності.
Олийнык Я.И. Прогноз конъюнктуры рынка электроэнергии Западного региона.
Проанализированы основные прогнозные показатели Энергетической стратегии Украины на
период до 2030 г. Отмечено, что они нуждаются в корректировке ввиду того, что данный
документ составлен в 2005 г. и за период 2006-2008 гг. реальные показатели развития отрасли отличались от прогнозируемых, а также принимая во внимание кризисное состояние
экономики Украины. Обоснована нецелесообразность значительного наращивания мощностей
на АЭС. Принимая во внимание вышеупомянутое, разработан прогнозный баланс электроэнергии для Западного региона, в котором предусмотрено введение в эксплуатацию только
одного блока мощностью 1 ГВт на Ровенской АЭС, рост мощности (по сравнению с 2008
г.) ТЭС в 1,4 раза, ТЭЦ - 1,75 раз, ГЭС - в 8,5 раз, блок-станций и других источников - в 5,2
раза, что приведет к увеличению маневренных мощностей в регионе и улучшению состояния
электрообеспечения.
Ключевые слова: электроэнергия, Западная электроэнергетическая система, прогнозный баланс электроэнергии, генерирующие мощности, коэффициент использования установленной
мощности.
Oliinyk Ya.I. The Prognosis of Electricity Market Conjuncture in the Western Region.
The main prognosis indices of Ukrainian Energy Strategy up to 2030 are analyzed. The necessity
of its adjustment is stressed due to the fact that this document was compiled in 2005 and during
the period of 2006-2008 the real indices of industry development differed from the predicted ones
and also with regard to the crisis state of Ukrainian economy. The unreasonableness of significant
capacity increasing at the nuclear power plants is substantiated. In view of the above-mentioned,
the prognosis of electricity balance of Western region of Ukraine is worked out. The prognosis
provides the commissioning of only one unit of 1 GW capacity at Rivne nuclear power plant, the
growth of capacities (compared with 2008) at thermal power plants in 1.4 times, at combined heat
and power plants – in 1.75 times, at hydroelectric power plants – in 8.5 times, at block-stations and
other sources - in 5.2 times, which will increase the capacity manoeuvres in the region and improve
the electricity supply conditions.
Key words: electricity, West Power System, prognosis of electricity balance, generation capacities,
plant ratio.
Синюра-Ростун Н.Р. Особливості територіальної організації закладів дошкільної освіти у Львівській області
Здійснено аналіз розвитку мережі дошкільних закладів регіону. Охарактеризовано територіальну організацію дошкільних установ та рівень їх матеріально-технічного забезпечення.
Особлива увага звертається на рівень охоплення дошкільним вихованням як на основу для
забезпечення наступності в освіті. Показано дефіцит у забезпеченості населення місцями
у дошкільних закладах, що порушує право громадян на освіту. Визначено основні проблеми
функціонування дошкільних закладів освіти. Запропоновано основні шляхи покращення
ситуації.
Ключові слова: дошкільний навчальний заклад (ДНЗ), дошкільна освіта, забезпеченість ДНЗ.
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Сынюра-Ростун Н.Р. Особенности территориальной организации учреждений дошкольного
образования во Львовской области.
Осуществлен анализ развития сети дошкольных заведений региона. Охарактеризована территориальная организация дошкольных учреждений и уровень их материально-технического
обеспечения. Особенное внимание обращается на уровень охватывания дошкольным воспитанием как на основу для обеспечения последовальности в образования. Показан дефицит в
обеспеченности населения местами в дошкольных заведениях, что нарушает право граждан
на образование. Определенно основные проблемы функционирования дошкольных учреждений.
Предложены основные пути улучшения ситуации.
Ключевые слова: заведение дошкольного образования, дошкольное образование, обеспеченность
дошкольным образованием.
Syniura-Rostun N.R. Peculiarities of Territorial Organization of the Preschool Education Establishments
in the Lviv Region.
Development of regional preschool establishments’ network is analyzed. Territorial organization and
level of material well-being of preschool establishments are described. Special attention is given to the
scope of preschool education as the basis for providing the succession in education. The deficit of places
in preschool establishments that constitutes the violation of citizens’ right to education is outlined. Basic
problems of functioning of preschool educational establishments are considered. The ways of situation
improvement are offered.
Key words: preschool educational establishment, preschool education, preschool establishments coverage.
Вовк Р.В. Моделювання регіонального співробітництва у формі коаліційної гри з нечіткими умовами.
Запропоновано метод регіональної структуризації адміністративно-територіального устрою
України з урахуванням основних соціально-економічних показників територій. Модель побудована із застосуванням теорії коаліційних ігор у формі характеристичної функції та нечітких
множин. Для забезпечення можливості використання інформації різного типу пропонується
застосувати лінгвістичні змінні. Оптимальна структуризація визначається ядром нечіткої
коаліційної гри. Модель дозволяє отримати розподіл на економічні райони, які будуть приблизно
рівноцінними учасниками національного економічного простору і відповідатимуть стандартам
«номенклатури територіальних одиниць для статистичних цілей» NUTS I, що використовується
у країнах Європи.
Ключові слова: регіональна структура, коаліційна гра, нечітка множина.
Вовк Р.В. Моделирование регионального сотрудничества в форме коалиционной игры с нечеткими
условиями.
Предложен метод региональной структуризации административно-территориального устройства Украины с учетом основных социально-экономических показателей территорий.
Модель построена с применением теории коалиционных игр в форме характеристической
функции и нечетких множеств. Для обеспечения возможности использования информации
различного типа предлагается применять лингвистические переменные. Оптимальная структуризация определяется ядром нечеткой коалиционной игры. Модель позволяет получить
распределение на экономические районы, которые будут приблизительно равноценными
участниками национального экономического пространства и соответствовать стандартам
«номенклатуры территориальных единиц для статистических целей» NUTS I, используемым
в странах Европы.
Ключевые слова: региональная структура, коалиционная игра, нечеткое множество.
Vovk R.V. Modeling of Regional Cooperation in the Form of Coalition Game under Fuzzy Conditions.
The method of regional structuring of administrative-territorial system of Ukraine with account of main
socio-economic indicators of territories has been proposed. The model is developed on the basis of theory
of coalition games in form of characteristic function and fuzzy sets. Linguistic variables are proposed
to be applied to enable the use of different types of information. Optimal structuring is defined by the
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core of an fuzzy coalition game. The model provides allocation of economic areas, which will constitute
approximately equivalent members of the national economic space and will meet the standards of NUTS
I «Nomenclature of Territorial Units for Statistics» used in Europe.
Key words: regional structure, coalition game, fuzzy set.
Горблюк Р.В. Кластери: теоретичне підґрунтя та перспективи розвитку
Розглянуто основні теорії, на яких ґрунтується розвиток кластерів. Досліджено переваги від
створення кластера для органів влади, освіти і науки, громадськості, бізнесу. Зазначено позитивні наслідки впровадження кластерної моделі для регіону. Виділено основні причини повільного впровадження кластерних ініціатив в Україні. Розглянуто деякі стратегічні документи, в
яких пріоритетним є розвиток біотехнологій та фармацевтики як основних складових системи
охорони здоров’я. Проаналізовано перспективи розвитку кластера у системі охорони здоров’я
у Львівській області.
Ключові слова: кластер, кластерні ініціативи, інноваційний кластер, охорона здоров’я, фармацевтика, біотехнології.
Горблюк Р.В. Кластеры: теоретические основы и перспективы развития.
Рассмотрены основные теории, на которых основывается развитие кластеров. Исследованы
преимущества от создания кластера для органов власти, образования и науки, общественности,
бизнеса. Указано положительные последствия внедрения кластерной модели для региона. Выделены основные причины медленного внедрения кластерных инициатив в Украине. Рассмотрены
некоторые стратегические документы, в которых приоритетным является развитие биотехнологий и фармацевтики как основных составляющих системы здравоохранения. Проанализированы
перспективы развития кластера в системе здравоохранения в Львовской области.
Ключевые слова: кластер, кластерные инициативы, инновационный кластер, здравоохранение,
фармацевтика, биотехнологии.
Horbliuk R.V. Clusters: Theoretical Framework and Development Prospects.
Main theories supporting cluster development are reviewed. Advantages of a cluster for government
authorities, education, science, public and businesses are investigated. Positive results of introducing
a cluster model in the region are listed. Main causes of slow-paced cluster initiative introduction in
Ukraine are outlined. Selected strategic documents focusing on priorities of biotech and pharmaceutical development as main components of health care system are reviewed. Prospects of developing a
healthcare cluster in Lviv region are analyzed.
Key words: cluster, cluster initiatives, innovation cluster, healthcare, pharmaceuticals, biotechnology.
Залознова Ю.С. Розвиток людського капіталу як умова підвищення конкурентоспроможності вугільної галузі.
Надано теоретико-методологічне обґрунтування людського капіталу як чинника конкурентоспроможності. Визначено негативні тенденції скорочення чисельності персоналу вугільної промисловості та невисокого рівня освіти працівників. Здійснено оцінку умов та можливостей розвитку
людського капіталу в вугільній галузі. Визначено недоліки чинної системи професійної підготовки
та підвищення кваліфікації. Запропоновано шляхи підвищення інноваційної активності рівня та
якості кадрового забезпечення вугільної промисловості через розробку Концепції кадрового забезпечення галузі. Заходи з її реалізації потребують збалансованості між освітньо-професійним
рівнем та трудовими обов’язками, стратегіями розвитку підприємств та персоналу.
Ключові слова: людський капітал, вугільна галузь, розвиток, професійне навчання.
Залознова Ю.С. Развитие человеческого капитала как условие повышения конкурентоспособности
угольной отрасли.
Представлено теоретико-методологическое обоснование человеческого капитала как фактора
конкурентоспособности. Определены негативные тенденции сокращения численности персонала
угольной промышленности и невысокого уровня образования работников. Осуществлена оценка
условий и возможностей развития человеческого капитала в угольной отрасли. Определены
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недостатки действующей системы профессиональной подготовки и повышения квалификации.
Предложены пути повышения инновационной активности уровня и качества кадрового обеспечения угольной промышленности через разработку Концепции кадрового обеспечения отрасли.
Мероприятия по ее реализации нуждаются в сбалансированности между образовательно-профессиональным уровнем и трудовыми обязанностями, стратегиями развития предприятий и
персонала.
Ключевые слова: человеческий капитал, угольная отрасль, развитие, профессиональное обучение.
Zaloznova Yu.S. Development of Human Capital as a Condition for Improving Competitiveness of Coal
Industry.
Theoretical and methodological explanation of human capital as competitiveness factor is presented.
Negative trends in reduction of employees in coal industry and low educational level of these employees
are defined. Estimation of conditions and possibilities of human capital development in the coal industry
is carried out. Disadvantages in existing vocational system and advanced training are defined. The ways
for increasing of innovative activity and quality of personnel in coal industry are offered through development of the Concept for Personnel Maintenance in the industry. Activities for this Concept realization
require the balanced approach between educational-professional level and worker’s responsibilities,
between the strategies for enterprises’ and personnel development.
Key words: human capital, coal industry, development, vocational training.
Мороз С.Г. обівартість у системі чинників конкурентоспроможного виробництва молока.
Розглянуто питання місця та значення показника собівартості в підвищенні конкурентоспроможності виробництва молока в степовій зоні Харківської області. Проведене групування підприємств за рівнем собівартості, побудовано їх ряд розподілу. Виявлено залежність між окупністю
витрат та показниками, що формують та впливають на конкурентоспроможність продукції.
Ключові слова: собівартість, ціна реалізації, окупність витрат, конкурентоспроможність.
Мороз С.Г. Себеcтоимость в системе факторов конкурентоспособного производства молока.
Рассмотрены вопросы роли и значения показателя себестоимости в повышении конкурентоспособности производства молока в степной зоне Харьковской области. Проведена группировка
предприятий по уровню себестоимости, построен их ряд распределения. Обнаружена зависимость между окупаемостью расходов и показателями, которые формируют и влияют на
конкурентоспособность продукции.
Ключевые слова: себестоимость, цена реализации, окупность расходов, конкурентоспособность.
Moroz S.H. The Prime Cost in the System of Milk Production Competitiveness Factors.
The issues of role and value of prime cost ratio in the increase of competitiveness of milk production
in Steppe area of Kharkiv region are considered. The grouping of enterprises by level of prime cost is
provided and the row of distribution is built. The dependence between recoupment of charges and indices,
which form and influence the competitiveness of products is determined.
Key words: prime cost, cost of realization, recoupment of charges, competitiveness.
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