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авторське бачення перспективної моделі адміністративно-територіального устрою, наведено
орієнтовну схему розподілу функцій і повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, показано алгоритм здійснення адміністративно-територіальної реформи.
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна одиниця, місцеве самоврядування, територіальна громада, адміністративно-територіальна реформа.
Кравцив В.С., Жук П.В. Концептуальные основы реформирования административно-территориального устройства и местного самоуправления в Украине.
На основе анализа существующей системы административно-территориального устройства и
организации местного самоуправления в Украине обосновывается необходимость ее реформирования. Предлагается авторское видение перспективной модели административно-территориального устройства, изображено ориентировочною схему распределения функций и полномочий
между органами местного самоуправления разных уровней, показан алгоритм осуществления
административно-территориальной реформы.
Ключевые слова: административно-территориальное устройство, административно-территориальная единица, местное самоуправление, территориальное сообщество, административнотерриториальная реформа.
Kravtsiv V.S., Zhuk P.V. Conceptual Bases of Reformation of Administrative-Territorial Device and Local
Self-Government in Ukraine.
On the basis of analysis of the existent system of administrative-territorial device and organization of local
self-government the necessity of its reformation in Ukraine is grounded. Authorial vision of perspective
model of administrative-territorial device is offered, the chart of distribution of functions and plenary
powers is represented by an orientation between the organs of local self-government of different levels,
the algorithm of realization of administrative-territorial reform is shown.
Key�������������������������������������������������������������������������������������������������������
words:
������������������������������������������������������������������������������������������������������
administrative-territorial device, administrative-territorial unit, local self-government, territorial association, administrative-territorial reform.
Реутов В.Є. Концепція трансформації регіональної конкурентоспроможності.
Дано визначення «регіональної конкурентоспроможності», проаналізовано основні концепції регіональної конкурентоспроможності. Сформовано концепцію трансформації конкурентоспроможності регіональної економіки та виявлено нову парадигму регіону – регіон як І-центр (інвестиції, інновації, інтелект, інформація). Встановлено, що І-центри є генераторами нових конкурентних переваг в умовах розвитку інформаційного суспільства та економіки знань. Проаналізовано основні методичні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності регіону.
Ключові слова: регіональна конкурентоспроможність, конкурентоспроможність національної
економіки, регіональні трансформації, економіка знань.
Реутов В.Е. Концепция трансформации региональной конкурентоспособности.
Дано определение «региональной конкурентоспособности». Проанализированы основные концепции региональной конкурентоспособности. Сформирована концепция трансформации конкурентоспособности региональной экономики и предложена новая парадигма региона – регион
как И-центр (инвестиции, инновации, интеллект, информация). Установлено, что И-центры
выступают в качестве генераторов новых конкурентных преимуществ в условиях развития
информационного общества и экономики знаний. Проанализированы основные методические
подходы к оценке конкурентоспособности региона.
Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, конкурентоспособность национальной
экономики, региональные трансформации, экономика знаний.
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Reutov V.Ye. Conception of the Regional Competitiveness Transformation.
Definition of «regional competitiveness» is given. Main conceptions of regional competitiveness are
analyzed. Conception of regional economy competitiveness transformation is outlined and a new regional
paradigm – the region as an I-centre (investment, innovations, intellect and information) – is proposed.
The fact that the I-centres are the generators of new competitive advantages in the conditions of informative society development and knowledge-based economy is proven. Basic methodical approaches
to estimation of the regional competitiveness are analyzed.
Key words: regional competitiveness, competitiveness of national economy, regional transformations,
knowledge-based economy.
Моліна О.В. , Осипов В.М. Сталий соціально-економічний розвиток регіону: аналіз підходів та інструментів оцінки.
Проаналізовано принципи та підходи до визначення поняття «сталий розвиток». Обґрунтовано роль регіонів як спеціалізованих відтворювальних систем у реалізації концепції сталого розвитку країни і фактори, які зумовлюють необхідність переходу регіонів України до сталого
розвитку. Виявлено найвагоміші зовнішні фактори, що ускладнюють перехід регіонів до сталого розвитку. Обґрунтовано передумови (пріоритетні механізми) підвищення стійкого розвитку регіону. Надано аналіз найвідоміших методик і систем індикаторів оцінки сталого розвитку соціально-економічних систем та їх окремих складових. Обґрунтовано підходи до формування типової методики оцінки регіону.
Ключові слова: сталий розвиток, регіон, відтворювальний процес, модель, оцінка, індикатори.
Молина Е.В., Осипов В.Н. Устойчивое социально-экономическое развитие региона: анализ подходов
и инструментов оценки.
Проанализированы принципы и подходы к определению понятия «устойчивое развитие». Обоснована роль регионов как специализированных воспроизводительных систем в реализации концепции
устойчивого развития страны и факторы, которые предопределяют необходимость перехода
регионов Украины к устойчивому развитию. Выявлены наиболее весомые внешние факторы,
которые усложняют переход регионов к устойчивому развитию. Обоснованы предпосылки
(приоритетные механизмы) повышения устойчивого развития региона. Представлен анализ
самых известных методик и систем индикаторов оценки устойчивого развития социальноэкономических систем и их отдельных составляющих. Обоснованы подходы к формированию
типичной методики оценки региона.
Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, воспроизводительный процесс, модель, оценка,
индикаторы.
Molina O.V., Osypov V.M. Sustainable Socio-Economic Development of Region: Analysis of Approaches
and Instruments of Estimation.
Principles and approaches to definition of «sustainable development» are analyzed. The role of regions
as specialized reprocessing systems in the concept of sustainable development and the factors, which
stipulate the necessity of the Ukrainiane regions’ sustainable development, are outlined. The most
significant external factors that impede transition to sustainable regional development are identified.
Preconditions (priority mechanisms) of the increase of region’s sustainability are defined. Analysis of the
well-known methods and systems of indicators for an estimation of sustainable development of socioeconomic systems and their components is conducted. Approaches to formation of the model method of
regional sustainable development estimation are proved.
Key words: sustainable development, region, reprocessing process, model, estimation, indicators.
Залуцький І.Р. Сільські території як об’єкт розвитку: питання унормування сутності поняття
Досліджено теоретичні підходи до визначення сутності поняття «сільська територія». Проаналізовано особливості та чинники правового врегулювання змісту цієї категорії. На засадах виділення та ідентифікації сільської території як реального об’єкта державного регулювання та
моніторингу обґрунтовано та запропоновано авторський варіант унормування терміна «сіль-
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ська територія», згідно з яким це відокремлена, включно з затвердженими межами міста або
селища міського типу, ідентифікована за геопросторовою ознакою та адміністративною підпорядкованістю територія адміністративно-територіального утворення з відповідними структурою, умовами, ресурсами, властивостями та характеристиками.
Ключові слова: сільська територія, розвиток сільської території, адміністративно-тери
торіальне утворення, об’єкт державного регулювання.
Залуцкий И.Р. Сельские территории как объект развития: вопрос унормирования сущности понятия.
Исследованы теоретические подходы к определению сущности понятия «сельская территория».
Проанализированы особенности и факторы правового урегулирования сущности этой категории. На принципах выделения и идентификации сельской территории, как реального объекта
государственного регулирования и мониторинга, обосновано и предложено авторский вариант
унормирования термина «сельская территория», согласно которого – это обособленная, включительно с установленной чертой города или поселка городского типа, идентифицированная
за геопространственным признаком и административной подчиненностью, территория административно-территориального образования с соответствующими структурой, условиями,
ресурсами, свойствами и характеристиками.
Ключевые слова: сельская территория, развитие сельской территории, административно-территориальное образование, объект государственного регулирования.
Zalutskyi I.R. Rural Territories as an Object of Development: Issue of the Concept’s Definitions.
The article presents the research of theoretical approaches to the definition of notion ‘rural territory’.
Characteristics and factors of legislative regulation of category’s gist are analysed. On the basis of rural
territories determination and its identification as a real object of government regulation and monitoring
the author’s variant of setting such term as ‘rural territory’ is substantiated and suggested. According to
this statement rural territory is separated (including the adjusted city and urban settlement lines) and
identificated by geospatial feature and administrative subordination territory of administrative-territorial
formation with relevant structure, conditions, resources and characteristics.
Key words: rural territory, rural territory development, administrative-territorial formation, government regulation object.
Козик В.В. , Сидоров Ю.І. Оцінювання розвитку регіону як відкритої термодинамічної системи.
Показана можливість оцінювання економічного розвитку регіону як самостійної динамічної
дисипативної структури, що самоорганізовується і описується основним рівнянням термодинаміки відкритих систем. Оцінковими показниками можуть бути коефіцієнт використання ресурсів та коефіцієнт нерівноважності. Останній визначається відношенням зовнішніх
грошових потоків (інвестиції в основний капітал) до потоків усередині системи (валового регіонального продукту). Методика опробувана розрахунками зазначених коефіцієнтів для оцінювання динаміки економічного розвитку Львівської області. Показано, що у порівнянні з іншими регіонами, крім Київської області, Львівський регіон відрізняється підвищеною активністю розвитку.
Ключові слова: регіон, відкрита термодинамічна система.
Козык В.В., Сидоров Ю.И. Оценка развития региона как открытой термодинамической системы.
Показана возможность оценки экономического развития региона как самостоятельной динамической самоорганизовывающейся диссипативної структуры, которая описывается основным уравнением термодинамики открытых систем. Оценочными показателями могут быть
коэффициент использования ресурсов и коэффициент неравновесия. Последний определяется
отношением внешних денежных потоков (инвестиции в основной капитал) к потокам внутри
системы (валовый региональный продукт). Методика апробирована расчетами указанных
коэффициентов для оценки динамики экономического развития Львовской области. Показано,
что по сравнению с другими регионами, кроме Киевской области, Львовский регион отличается
повышенной активностью развития.
Ключевые слова: регион, открытая термодинамическая система.
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Kozyk V.V., Sydorov Yu.І. Estimation of Development of the Region as an Open Thermodynamic System.
Possibility of estimation of economic development of region as an independent dynamic dissipative
self-organizing structure, which is described by the basic equation of open systems thermodynamics, is
shown. The resources management coefficient and nonequilibrium coefficient can be used as the evaluation indices. Nonequilibrium coefficient is determined by the relation of external money flows (investment
in the fixed assets) to the flows inside the system (gross regional product). The methodics is approved
by the calculations of the indicated coefficients for the estimation of dynamics of Lviv region economic
development. It is shown that as compared to other regions, except for the Kiev region, Lviv region is
characterised by overactivity of development.
Key words: region, open thermodynamics system.
Марцин В.С. Заходи щодо покращення інвестиційної привабливості регіону в умовах виходу з кризи.
Розглянуто інвестиційну діяльність як вагому частину загального процесу управління ефективністю виробничої діяльності. Досліджено заходи з формування і реалізації регіональної
промислово-інвестиційної політики, де звернено увагу на підвищення конкурентоспроможності регіону, максимізацію ефекту від залучення додаткових інвестиційних ресурсів на територію регіону, що вимагає детального опрацювання інвестиційних проектів і програм. Акцентовано увагу на визначенні та економічному обґрунтуванні стратегії управління розвитком окремих територіальних утворень, усуненні перешкод інституційного та регуляторного характеру.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, інфраструктура регіону,
стратегія розвитку, інвестиційна політика.
Марцин В.С. Мероприятия по улучшению инвестиционной привлекательности региона в условиях
выхода из кризиса.
Рассмотрена инвестиционная деятельность как весомая часть общего процесса управления
эффективностью производственной деятельности. Исследованы меры по формированию
и реализации региональной промышленно-инвестиционной политики, где обращено внимание на повышение конкурентоспособности региона, максимизацию эффекта от привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов на территорию региона, что требует
детальной проработки инвестиционных проектов и программ. Акцентировано внимание
на определение и экономическое обоснование стратегии управления развитием отдельных
территориальных образований, устранение препятствий институционального и регуляторного характера.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, инфраструктура региона, стратегия развития, инвестиционная політика.
Martsyn V.S. Measures of Improvement of Regional Investment Attractiveness in the Context of Crisis
Overcoming.
Investment activity as an important part of the overall process of production activity efficiency management is considered. The activities over formation and implementation of regional industrial and
investment policy are examined; attention is paid to improving of regional competitiveness, maximizing
of the effect of attracting additional investment resources to the territory of the region that requires detailed elaboration of investment projects and programs. Definition and economic substantiation of the
management strategy of separate territorial entities development as well as removing of institutional
and regulatory barriers are stressed.
Key words: investment activity, investment attraction, regional infrastructure, development strategy,
investment policy.
Пшик Б.І. Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні.
Розглянуто необхідність, суть та значення податкового інвестиційного кредиту для розвитку
інноваційної діяльності в Україні. Виділено особливості податкового інвестиційного кредиту
та показано його відмінність від податкових пільг, окреслено переваги та недоліки його засто-
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сування на основі аналізу літературних джерел. Подано авторські рекомендації стосовно критеріїв позичальників для надання податкового інвестиційного кредиту, розрахунку його величини, визначення термінів та порядку оформлення та посилення ролі даного інструмента в активізації інноваційних процесів.
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, податковий інвестиційний кредит.
Пшик Б.И. Совершенствование механизма налогового инвестиционного кредитования в контексте
стимулирования развития инновационной деятельности в Украине.
Рассмотрены необходимость, суть и значение налогового инвестиционного кредита для
развития инновационной деятельности в Украине. Выделены особенности налогового
инвестиционного кредита и показано его отличие от налоговых льгот, очерчены преимущества и недостатки его применения на основе анализа литературных источников.
Даны авторские рекомендации относительно критериев заемщиков для предоставления
налогового инвестиционного кредита, расчета его величины, определения сроков и порядка оформления и усиления роли данного инструмента в активизации инновационных
процессов.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, налоговый инвестиционный кредит.
Pshyk B.I���������������������������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������������������������
Improvement of Tax Investment Credit Mechanism in the Context of Encouragement of Innovative Activity Development in Ukraine.
A necessity, essence and role of tax investment credit for the development of innovative activity in Ukraine
are considered. The features of investment tax credit are outlined and its difference from tax deductions
is shown; advantages and disadvantages of its application are presented on the basis of literary sources
analysis. Author’s recommendations over the criteria of borrowers for the extension of tax investment
credit, calculation of its volume, determination of its terms and registration order and strengthening of
role of this instrument in activation of innovative processes are given
Key words: innovation, innovative activity, tax investment credit.
Маслак О.О. , Дорошкевич К.О. Оцінювання ефективності використання стратегічних карт машинобудівних підприємств.
Розглянуто роль стратегічних карт у реалізації стратегії машинобудівного підприємства. Досліджено основні методи визначення ефективності використання стратегічних карт, визначено
їх переваги і недоліки. З метою удосконалення методів оцінювання ефективності використання
стратегічних карт рекомендовано формувати профіль стратегічної карти.
Ключові слова: стратегічні карти, реалізація стратегії, ефективність використання, профіль
стратегічної карти.
Маслак А.А., Дорошкевич Е.О. Оценка эффективности использования стратегических карт машиностроительных предприятий.
Рассмотрена роль стратегических карт в реализации стратегии машиностроительного предприятия. Исследованы основные методы определения эффективности использования стратегических карт, определены их преимущества и недостатки. С целью усовершенствования методов
оценивания эффективности использования стратегических карт предложено формирование
профиля стратегической карты.
Ключевые слова: стратегические карты, реализация стратегии, эффективность использования,
профиль стратегической карты.
Maslak O.O., Doroshkevych K.O. Exploitation Efficiency Evaluation of Strategic Cards of MachineBuilding Enterprises.
The role of strategic cards in realization of machine-building enterprise’s strategy is considered. The
basic methods of exploitation efficiency evaluatuion of strategic cards are outlined; their advantages and
disadvantages are defined. Forming of strategic card type is offered with the purpose of improvement
of evaluation methods of strategic cards’ exploitation.
Key words: strategic cards, realization of strategy, exploitation efficiency, type of strategic card.
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Гужва В.М. Імітаційне моделювання банківської діяльності: агентно-орієнтований підхід.
Розглядаються приклади задач із банківської сфери, що можуть бути вирішені шляхом імітаційного моделювання, проводиться стислий порівняльний аналіз сучасних парадигм імітаційного моделювання (системна динаміка, динамічні системи, дискретно-подійне та агентне моделювання). Основна увага в роботі приділена агентно-орієнтованому підходу – описується суть
такого підходу, обґрунтовується доцільність його використання при дослідженні і вивченні
процесів в бізнес-сфері, наводяться приклади інструментальних засобів реалізації та окреслюються класи задач в сфері банківської діяльності, які можуть вирішуватися за допомогою
агентно-орієнтованого моделювання.
Ключові слова: імітаційне моделювання, системна динаміка, динамічні системи, дискретноподійне моделювання, агент, банк, агентно-орієнтоване моделювання банківської діяльності.
Гужва В.М. Имитационное моделирование банковской деятельности: агентно-ориентированный
подход.
Рассматриваются примеры задач из банковской сферы, которые могут быть решены путем
имитационного моделирования, проводится краткий сравнительный анализ современных
парадигм имитационного моделирования (системная динамика, динамические системы,
дискретно-событийное и агентное моделирование). Основное внимание в работе уделено
агентно-ориентированному подходу – описывается суть такого подхода, обосновывается
целесообразность его использования при исследовании и изучении процессов в бизнес-сфере,
приводятся примеры инструментальных средств реализации и определяются классы задач в
сфере банковской деятельности, которые могут решаться с помощью агентно-ориентированного моделирования.
Ключевые слова: имитационное моделирование, системная динамика, динамические системы,
дискретно-событийное моделирование, агент, банк, агентно-ориентированное моделирование
банковской деятельности.
Huzhva V.М. Simulation Modelling of Bank Activity: the Agent-Oriented Approach.
The examples of banking sector problems, which can be solved by simulation modelling, are considered,
a brief comparative analysis of contemporary paradigms of simulation modelling (system dynamics,
dynamical systems, discrete-event and agent modeling) is conducted. The main attention is paid to the
agent-oriented approach – the essence of this approach is described, the expediency of its use in studying
and research processes in business activity is substantiated, the examples of implementation tools are
given and the classes of problems in banking sphere, which can be solved with the help of agent-based
modelling, are presented.
Key words: simulation modelling, system dynamics, dynamic systems, discrete-event modelling, agent,
bank, agent-oriented modelling of bank activity.
Козоріз Г.Г. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності і платоспроможності страхових
компаній.
Доведено, що слабкими місцями в розвитку вітчизняного страхового ринку є надмірна закритість результатів його фінансової діяльності, обмеженість доступу страхувальників до інформації, що характеризує рівень фінансової надійності і платоспроможності конкретних страхових компаній. З позицій системного підходу і врахування інтересів страхувальників обґрунтовано
вимоги до аналізу і оцінки результатів фінансової діяльності страхових компаній.
Ключові слова: фінансова надійність і платоспроможність, страхові компанії, страхувальники, аналіз, оцінка, системний підхід.
Козориз Г.Г. Методические подходы к анализу финансовой надежности и платежеспособности
страховых компаний.
Доказано, что слабыми местами в развитии отечественного страхового рынка являются
чрезмерная закрытость результатов его финансовой деятельности, ограниченность доступа
страхователей к информации, характеризующие уровень финансовой надежности и платежеспособности конкретных страховых компаний. С позиций системного подхода и учета интересов
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страхователей обоснованы требования к анализу и оценке результатов финансовой деятельности
страховых компаний.
Ключевые слова: финансовая надежность и платежеспособность, страховые компании, страхователи, анализ, оценка, системный подход.
Kozoriz G.G. Methodical Approaches to Analysis of Financial Accountability and Solvency of Insurance
Companies.
The fact that the excessive closedness of financial activity results and limited access of insurants to
information are the weak points in development of national insurance market is proved. Requirements
to analysis and estimation of results of insurance companies’ financial activity are outlined from the
perspective of system approach and with consideration of insurants interests.
Key words: financial accountability and solvency, insurance companies, insurants, analysis, estimation,
system approach.
Місяць Н.О. Особливості використання векселів у зовнішньоекономічній діяльності.
Порушуються питання, пов’язані із застосуванням векселів при проведенні розрахунків у іноземній валюті українськими суб’єктами господарювання з нерезидентами за експорт та імпорт
товарів, а також аналізуються фактори, дія яких перешкоджає поширенню використання вексельної форми розрахунків.
Ключові слова: вексель, вексельній обіг, іноземна валюта, розрахунки, зовнішньоекономічна діяльність.
Мисяц Н.А. Особенности использования векселей во внешнеэкономической деятельности.
Затронуты вопросы, связанные с применением векселей при проведении расчетов в иностранной
валюте украинскими субъектами хозяйствания с нерезидентами за экспорт и импорт товаров,
а также проанализированы факторы, действие которых препятствует распространению
использования вексельной формы расчетов.
Ключевые слова: вексель, вексельное обращение, иностранная валюта, расчеты, внешнеэкономическая деятельность.
Misiats N.O. Peculiarities of Bills of Exchange Usage in the Foreign Economic Activity
The issues connected to the bills of exchange usage in the export-import calcualtions in foreign currency
by national economic entities with their foreign partners are examined. The factors, which impede the
bills of exchange usage, are analyzed.
Key words: bill of exchange, circulation of bills of exchange, foreign currency, calculations, foreign
economic activity.
Федик М.В. Сутність державного регулювання банківської інфраструктури в Україні.
Розглянуто сутність державного регулювання банківської інфраструктури на основі аналізу економічної сутності таких базових понять, як: «регулювання», «державне регулювання», «державне регулювання банківської діяльності» та «державне регулювання банківської системи». Наголошено на необхідності державного контролю в даному питанні. Досліджено основні аспекти
впливу держави на розвиток вітчизняної банківської інфраструктури. Проведено аналіз діючого банківського законодавства. Наведено авторські пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні на основі вдосконалення діючих
та прийняття нових законодавчих документів.
Ключові слова: банківська інфраструктура, регулювання, державне регулювання, державне регулювання банківської діяльності, державне регулювання банківської системи, банківське законодавство.
Федык М.В. Сущность государственного регулирования банковской инфраструктуры в Украине.
Рассмотрена сущность государственного регулирования банковской инфраструктуры на основе
анализа экономической сущности таких базовых понятий, как: «регулирование», «государственное
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регулирование», «государственная регулирование банковской деятельности» и «государственное
регулирование банковской системы». Отмечена необходимость государственного контроля в
данном вопросе. Исследованы основные аспекты влияния государства на развитие отечественной
банковской инфраструктуры. Проведен анализ действующего банковского законодательства.
Приведены авторские предложения по совершенствованию государственного регулирования
развития банковской инфраструктуры в Украине на основе совершенствования действующих и
принятия новых законодательных документов.
Ключевые слова: банковская инфраструктура, регулирование, государственное регулирование,
государственное регулирование банковской деятельности, государственное регулирование банковской системы, банковское законодательство.
Fedyk M.V. Nature of Government Control of Bank Infrastructure in Ukraine.
Notion of government control of bank infrastructure is considered on the basis of analysis of economic
essence of such base concepts as: «adjusting», «government control», «government control of bank activity» and «government control of the banking system». The necessity of government control is stressed. The
basic aspects of government influence on development of national bank infrastructure are investigated.
The analysis of current bank legislation is conducted. The author’s suggestions over the improvement
of government control of bank infrastructure development in Ukraine on the basis of improvement of
current legislative documents and adoption of new ones are proposed.
Key words: bank infrastructure, adjusting, government control, government control of bank activity,
government control of the banking system, bank laws.
Бойченко Е.Б. Визначення впливу зовнішніх чинників на тривалість життя населення Донецького регіону.
Проаналізовані зовнішні чинники, які впливають на очікувану тривалість життя при народженні: техногенні чинники, дія яких полягає у техногенному навантаженні на природне середовище
у разі функціонування техногенної системи; соціально-економічні чинники, зміст яких полягає
у розвитку соціальної сфери суспільства, умов і способу життя індивіда; фізіологічні чинники,
які відображають особливості організму людини: вік, стать, наявність окремих видів хвороб,
спадкова схильність до захворювань тощо. Розрахована величина середньої очікуваної тривалості майбутнього життя за віковими групами на прикладі Донецького регіону. Надана оцінка дефіциту середньої очікуваної тривалості життя при народженні від основних та зовнішніх причин смерті.
Ключові слова: очікувана тривалість життя населення, смертність, техногенна система, де
фіцит середньої очікуваної тривалості життя при народженні.
Бойченко Э.Б. Определение влияния внешних факторов на продолжительность жизни населения
Донецкого региона.
Проанализированы внешние факторы, которые влияют на ожидаемую продолжительность
жизни при рождении: техногенные факторы, действие которых заключается в техногенной
нагрузке на природную среду в результате функционирования техногенной системы; социально-экономические факторы, содержание которых заключается в развитии социальной сферы
общества, условий и образа жизни индивида; физиологичные факторы, которые отражают
особенности организма человека: возраст, пол, наличие отдельных видов болезней, наследственная
склонность, к заболеваниям и др. Рассчитана величина средней ожидаемой продолжительности
будущей жизни по возрастным группам на примере Донецкой области. Дана оценка дефицита
ожидаемой продолжительности жизни при рождении от основных и внешних причин смерти.
Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни населения, смертность, техногенная
система, дефицит средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Boichenko E.B. Identification of External Factors Influence on Life Duration of Donetsk Region Population.
External factors, which influence the expected life duration at birth, technogenic factors, which provide
technogenic loading on natural environment as a result of technogenic system functioning, socio-economic
factors, which develop social sphere of society, condition and style of individual life and physiological
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factors, which reflect the features of human organism, such as age, sex, presence of different types of
illnesses, inherited disposition to diseases, etc, are analyzed. Size of the average expected duration of
future life by age-related groups on the example of Donetsk region is estimated. Estimation of deficit of
the expected life duration at birth due to principal and external reasons of death is given.
Key words: expected life duration of population, death rate, technogenic system, deficit of the average
expected duration of life at birth.
Кесарчук Г.С. Активізація соціально-трудового потенціалу в післякризовий період.
Досліджуються проблеми активізації соціального потенціалу в умовах виходу з економічної кризи. Обґрунтовується ідея, що плюралізм форм власності відкриває простір для розвитку множинності організаційно-правових форм господарювання, що створює об’єктивне підґрунтя для
прояву різноманітних форм економічної активності населення. У зв’язку з цим поглиблено теоретичний аналіз сутності процесу активізації соціального потенціалу та здійснено його сегментацію на трудову, соціальну, інноваційну та підприємницьку активність. Запропоновано підходи щодо їх розвитку та регулювання економічної активності населення.
Ключові слова: соціально-трудовий потенціал, активізація, розвиток, регулювання.
Кесарчук Г.C. Активизация социально-трудового потенциала в послекризисный период.
Исследованы проблемы активизации социального потенциала в условиях выхода из экономического
кризиса. Обосновывается идея, что плюрализм форм собственности открывает пространство
для развития множественности организационно-правовых форм ведения хозяйства, которое
создает объективное основание для проявления разнообразных форм экономической активности населения. В связи с этим углублен теоретический анализ сущности процесса активизации
социального потенциала и осуществлена его сегментация на трудовую, социальную, инновационную и предпринимательскую активность. Предложены подходы по их развитию и регуляции
экономической активности населения.
Ключевые слова: социально-трудовой потенциал, активизация, развитие, регулирование.
Kesarchuk H.S. Activation of Social-Labour Potential in Post-Crisis Period.
The problems of activation of social potential in terms of overcoming economic crisis are examined. An
idea that pluralism of ownership forms opens possibilities for development of multiple organizational and
legal forms of management, which creates objective foundation for various forms of economic activity,
is substantiated. In this respect theoretical analysis of the essence of social potential activation process
is extended and its segmentation into labour, social, innovative and enterprise activity is provided. Approaches to its development and adjusting of economic activity are proposed.
Key words: social-labour potential, activation, development, adjusting.
Лазоренко К.С. Структурні зрушення економіки Сумщини та їх вплив на розвиток регіонального ринку праці.
Досліджуються взаємозв’язки розвитку економіки та ринку праці Сумської області. Досліджено, що розвиток економіки регіону є важливим чинником, що визначає стан функціонування регіонального ринку праці, і, навпаки, якісні характеристики ринку праці обумовлюють стабільність економічного зростання регіону. Зроблено аналіз основних економічних показників та ринку праці за 2004–2008 рр. Використано кореляційний аналіз для підтвердження впливу економічного розвитку на функціонування регіонального ринку праці. За результатами дослідження зроблено відповідні висновки.
Ключові слова: регіональна економіка, ринок праці, кореляційний аналіз, взаємозв’язок.
Лазоренко К.С. Структурные сдвиги экономики Сумской области и их влияние на развитие регионального рынка труда.
Исследуются взаимосвязи развития экономики и рынка труда Сумской области. Исследовано,
что развитие экономики региона является важным фактором, определяющим состояние функционирования регионального рынка труда, и, наоборот, качественные характеристики рынка
труда обуславливают стабильность экономического роста региона. Сделан анализ основных
экономических показателей и рынка труда за 2004–2008 годы. Использован корреляционный анализ
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для подтверждения влияния экономического развития на функционирование регионального рынка
труда. По результатам исследования сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: региональная экономика, рынок труда, корреляционный анализ, взаимосвязь.
Lazorenko K.S. Structural Changes of Economy of the Sumy Region and Its Influence on Regional Market
of Labour Development.
Interrelation of economic development and labour-market of Sumy Region is examined. The fact that
regional economic development is the important factor defining the condition of regional labour market
functioning and, on the contrary, the qualitative characteristics of the labour market stipulate the stability of economic growth of region is proven. Analysis of the basic economic parameters and the labour
market for 2004–2008 is conducted. The correlation analysis is carried out to confirm the influence of
economic development on functioning of the regional labour market. The respective conclusions are
made by the results of research.
Keywords: regional economy, labour market, correlation analysis, interrelation.
Гулевич О.Ю. Сфера послуг в сучасній економіці: фактори розвитку та регіональні особливості.
Визначені закономірності становлення сфери послуг; розкрито взаємозв’язок між розвиненістю сфери послуг і рівнем розвитку всієї національної економіки; розглянуто фактори розвитку
сфери послуг з точки зору матеріального виробництва та з точки зору змін в економічній поведінці домогосподарств; обґрунтована роль сфери послуг в сучасній економіці, зокрема, як важливого сектора національного і світового господарства, фактора формування людського капіталу і якісних стандартів життя, забезпечення якості економічного зростання і конкурентоспроможності країни; з’ясовано вплив глобалізації на інтеграцію послуг у світовий простір; визначено особливості розвитку сфери послуг в Україні, зокрема в її регіонах.
Ключові слова: послуги; сфера послуг; фактори розвитку сфери послуг; матеріальне виробництво;
обсяг реалізованих послуг на душу населення.
Гулевич Е.Ю. Сфера услуг в современной экономике: факторы развития и региональные особенности.
Вскрыты закономерности становления сферы услуг, а также взаимосвязь между развитием
сферы услуг и уровнем развития национальной экономики; рассмотрены факторы развития
сферы услуг с позиции материального производства и с точки зрения изменений в экономическом
поведении домохозяйств; обоснована роль сферы услуг в современной экономике, в частности, как
важного сектора национального и мирового хозяйства, фактора формирования человеческого
капитала и качественных стандартов жизни, обеспечения качества экономического роста и
конкурентоспособности страны; объяснено влияние глобализации на нтеграцию услуг в мировое
пространство; определены особенности развития сферы услуг в Украине в целом и в ее регионах.
Ключевые слова: услуги; сфера услуг; факторы развития сферы услуг; материальное производство; объем реализованных услуг на душу населения.
Hulevych O.Yu. Services in Modern Economy: Development Factors and Regional Variations.
The rules of service sector establishing as well as relationship between the development of service sector
and the level of national economy development are defined; the factors of services sector development
from the perspective of material production and in terms of changes in economic behaviour of households
are considered; the role of services in modern economy, in particular, as an important sector of national
and world economy, as the factor of human capital formation, quality of life standards and maintenance
of economic growth and competitiveness is substantiated; the impact of globalization on integration of
services into the world space is explained; the features of services development in Ukraine in general
and in its regions are outlined.
Key words: services, service sector, factors of services development, material production, volume of
provided services per capita.
Якубів В.М. Розробка методики оцінювання рівня життя і праці господарств населення.
Розглянуто проблему оцінки ролі господарств населення у забезпеченні стратегічного розвитку
аграрного сектора. Запропоновано методику оцінювання якісного рівня життя і праці домогос-
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подарств, яка комплексно враховує найважливіші аспекти їх функціонування, а саме: зайнятість
і дохідність населення, ресурсозабезпеченість і ресурсовикористання, соціальну забезпеченість
сільської території. На��������������������������������������������������������������������
основі
�������������������������������������������������������������������
експертного методу обґрунтовано вагові коефіцієнти розробленої методики, які визначають важливість кожного часткового фактора в загальній оцінці рівня
функціонування господарств населення. Проведено перевірку достовірності та об’єктивності
здійсненого експертного оцінювання.
Ключові слова: господарства населення, рівень життя і праці, методика, оцінювання, сільське
господарство.
Якубив В.М. Разработка методики оценки уровня жизни и труда хозяйств населения.
Рассмотрена проблема оценки роли хозяйств населения в обеспечении стратегического
развития аграрного сектора. Предложена методика оценивания качественного уровня
жизни и труда домохозяйств, комплексно учитывающая важнейшие аспекты их функционирования, а именно: занятость и доходность населения, обеспеченность ресурсами и их
использование, социальную обеспеченность сельской территории. На основе экспертного
метода обоснованы весовые коэффициенты разработанной методики, определяющие
важность каждого частичного фактора в общей оценке уровня функционирования хозяйств населения. Проведена проверка достоверности и объективности осуществленного
экспертного оценивания.
Ключевые слова: хозяйства населения, уровень жизни и труда, методика, оценивание, сельское
хозяйство.
Yakubiv V.M. Development of Evaluation Methodology of Individual Households’ Living and Labour
Standards.
The problem of estimation of individual households’ role in strategic development maintenance of agrarian sector is considered. The methodics of evaluation of individual households’ qualitative standard of
living and labour, which takes into account the major aspects of its functioning in complex, is offered,
namely: employment and profitability of population, resources endowement and management, social
security of rural territory. On the basis of expert method the weight coefficients of the given methodics,
which determine the importance of every partial factor in the general estimation of individual households’ functioning level, are outlined. The verification of authenticity and objectivity of the accomplished
expert evaluation is conducted.
Key words: individual households, standard of living and labour, methodics, evaluation, agriculture.
Півоварчук І.Д. Сучасні тенденції та напрями поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення
Одеського регіону.
Проаналізовано ситуацію у сфері зайнятості населення Одеського регіону, в тому числі за спроможністю участі населення в процесі праці, за режимом використання робочої години. Розглянуто ситуацію зі створенням та ліквідацією робочих місць в Одеському регіоні, що є базою для
забезпечення працевлаштування населення. Виявлено основні тенденції, які склалися в зайнятості населення Одеського регіону. Сформульовано перспективні напрями поліпшення ситуації в зайнятості населення регіону з урахуванням заходів, що вживаються на рівні регіону та держави.
Ключові слова: регіон, зайнятість населення, тенденції зайнятості, регулювання зайнятості,
напрями підвищення зайнятості.
Пивоварчук И.Д. Современные тенденции и направления улучшения ситуации в сфере занятости
населения Одесского региона.
Проанализирована ситуация в сфере занятости населения Одесского региона, в том числе по возможности участия населения в процессе труда, по режиму использования рабочего времени. Рассмотрена ситуация по созданию и ликвидации рабочих мест в Одесском регионе, являющаяся базой
для обеспечения трудоустройства населения. Выявлены основные тенденции, которые сложились
в занятости населения Одесского региона. Сформулированы перспективные направления улучшения
ситуации в занятости населения региона c учетом мер, принимаемых на уровне региона и государства.
Ключевые слова: регион, занятость населения, тенденции занятости, регулирование занятости,
направления повышения занятости.
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Pivovarchuk I.D. The Modern Tendencies and Directions of Improvement a Situation in the Field of
Employment of Population of the Odessa Region.
Situation in the sphere of employment in Odessa region, including by the possibility of population participation in the process of labour and by labour hours is analysed. The issue of creation and liquidation
of workplaces in Odessa region, which is the base for employment maintenance, is considered. The basic
tendencies in employment of Odessa region are exposed. Perspective directions of regional employment
improvement are outlined taking into account the measures introduced on regional and state levels.
Key words: region, employment of population, tendencies of employment, adjusting of employment,
directions of employment improvement.
Величко В.В. Розвиток економіки Китаю у період політики реформ і відкритості (1978-2009 рр.)
та його регіональні аспекти.
Оцінено результати економічної реформи в Китаї впродовж останніх трьох десятиліть. Висвітлено розробку теоретичних основ реформи, в тому числі їх регіонального виміру, структуру, перебіг, основні напрямки та результати реформування економіки, а також найважливіші
зрушення в регіональній політиці та регіональному розвиткові.
Ключові слова: політика «реформ та відкритості», ринкові засади, економічне зростання, регіональна політика, регіональний розвиток.
Величко В.В. Развитие экономики Китая в период политики реформ и открытости (1978-2009 гг.)
и его региональные аспекты.
Оцениваются результаты экономической реформы в Китае в течение последних трех десятилетий. Освещены вопросы разработки теоретических основ реформы, в том числе их регионального
измерения, структура, ход, основные направления и результаты реформирования экономики, а
также важнейшие сдвиги в региональной политике и региональном развитии.
Ключевые слова: политика «реформ и открытости», рыночные основы, экономический рост,
региональная политика, региональное развитие.
Velychko V.V. Development of China Economy during the Reforms and Openness Policy (1978-2009) and
its Regional Aspects.
The outcome of economic reforms in China during the last three decades is evaluated. Elaboration of
theoretical foundations of the reform, including its regional dimension, structure, course, mainstream
and outcome of reforms in economics as well as major changes in regional policy and regional development is outlined.
Key words: policy of «reforms and openness», market conditions, economic growth, regional policy,
regional development.
Дудинець Л.А. Управління банківськими проблемними активами в міжнародній практиці.
Обґрунтовано основні принципи і практичні підходи до управління проблемними активами зарубіжних банків на основі створення й організації діяльності «проблемних» банків – компаній з
управління активами.
Ключові слова: проблемні активи, «госпітальний» банк, компанія з управління активами..
Дудинець Л.А. Управление банковскими проблемными активами в международной практике.
Обоснованы основные принципы и практические подходы к управлению проблемными активами
иностранных банков на основе создания и организации деятельности «проблемных» банков –
компаний управления активами.
Ключевые слова проблемные активы, «госпитальный» банк, компания управления активами.
Dudynets L.A. Management of Troubled Bank Assets in International Practice.
The main principles and practical approaches to the management of troubled assets of foreign banks are
substantiated on the basis of creating and organizing of activity of «troubled» banks – assets managing
companies.
Key words: troubled assets, «hospital» bank, assets managing companies.
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Захарчин Г.М. Формування інституту організаційної культури в контексті інституціоналізації економіки.
Підкреслено інституціональну природу організаційної культури та її інституціональне середовище. Показано взаємозв’язок між формальними і неформальними інститутами. Проаналізовано
можливість і обґрунтовано необхідність формування інституту організаційної культури на рівні
підприємства. Запропоновано структуру, змістове наповнення та напрями дії інституту організаційної культури (сфера маркетингу і логістики; виробництва і ресурсозабезпечення; управління персоналом;фінанси; інновації; прийняття управлінських рішень). Охарактеризовано функції і
принципи функціонування інституту організаційної культури на машинобудівному підприємстві.
Ключові слова: інституціоналізація, інститут, інституціональне середовище, організаційна
культура, структура.
Захарчин Г.М.��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
Формирование института организационной культуры в контексте институционализации экономики.
Рассмотрена институциональная природа организационной культуры и ее институциональная среда, взаимосвязь между формальными и неформальными институтами. Проанализирована возможность и обоснована необходимость формирования института организационной культуры на уровне
предприятия. Предложена структура института организационной культуры, его содержание и
основные направления (сфера маркетинга и логистики, производства, ресурсосбережения, управления персоналом, финансы, инновации, принятия управленческих решений). Охарактеризированы
принципы и функции института организационной культуры машиностроительного предприятия.
Ключевые слова: институционализация, институт, институциональная среда, организационная
культура, структура.
Zakharchyn H.M. Forming of the Institute of Organizational Culture in the Context of Economy Institutialization.
The institutional nature of organizational culture and its institutional environment as well as intercommunication between formal and informal institutes are considered. The possibility and necessity of
forming of organizational culture institute at the level of enterprise are analyzed. Structure of organizational culture institute, its semantic filling and activity directions (sphere of marketing and logistic;
productions and efficient use of resources; personnel management; finance; innovations; administrative
decisions making) are proposed. Functions and principles of the institute of organizational culture of
the machine-building enterprise are outlined.
Key words: institutialization, institute, institutional environment, organizational culture, structure.
Блонська В.І. Податкове планування як елемент адміністрування майнових податків.
Окреслено загальні риси, основні етапи та напрями податкового планування. Здійснено порівняльний аналіз фактичних і прогнозних надходжень майнових податків, що дало змогу охарактеризувати роботу податкових інспекцій міста Львова. Побудовано моделі прогнозу надходжень з
власників транспортних засобів і плати за землю до бюджету міста Львова. Обґрунтовано доцільність прогнозування обсягів податкових надходжень із застосуванням економетричних моделей. Розглянуто методику оцінки ефективності податкового планування.
Ключові слова: майнові податки, податкове планування, податкове прогнозування, корпоративне податкове планування.
Блонская В.И. Налоговое планирование как элемент администрирования имущественных налогов.
Исследованы общие черты, основные этапы и направления налогового планирования. Осуществлен
сравнительный анализ фактических и прогнозных поступлений имущественных налогов, что дало
возможность охарактеризовать работу налоговых инспекций города Львова. Построены модели прогноза поступлений с владельцев транспортных средств и платы за землю в городской бюджет города
Львова. Обоснована целесообразность прогнозирования объемов налоговых поступлений с применением
эконометрических моделей. Рассмотрена методика оценки эффективности налогового планирования.
Ключевые слова: имущественные налоги, налоговое планирование, налоговое прогнозирование,
корпоративное налоговое планирование.
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Blonska V.I. Tax Planning as the Element of Property Taxes Management.
General features, basic stages and directions of tax planning are outlined. The comparative analysis of
actual and prognosis property tax revenues is carried out, which made it possible to characterize the work
of tax inspections of Lviv. The forecast models of revenues from vehicle owners’ tax and land tax in the
city budget of Lviv are built. Expedience of tax revenues forecast is proved with the use of econometric
models. Methods of evaluation of the tax planning efficiency are considered.
Key words: property taxes, tax planning, tax forecast, corporate tax planning.
Ригайло С.Я. , Зинюк О.Д. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку.
Запропоновано показники науково-технічного потенціалу регіону на основі індикаторів, що враховують чисельність дослідників, структуру фінансування наукових досліджень та їх результативність. Досліджено регіональні особливості складових науково-технічного потенціалу України. Оцінено ступінь відповідності науково-технічного потенціалу регіонів України ознакам сталості системи.
Ключові слова: науково-технічний потенціал, сталий розвиток, ознаки сталості системи, індикатори, інтегрований показник.
Рыгайло С.Я., Зинюк О.Д. Региональные особенности научно-технического потенциала Украины
в контексте устойчивого развития.
Предложены показатели научно-технического потенциала региона на основе индикаторов, учитывающих численность исследователей, структуру финансирования научных исследований, их
результативность. Исследованы региональные особенности составляющих научно-технического
потенциала Украины. Дана оценка степени соответствия научно-технического потенциала
регионов Украины признакам устойчивости системы.
Ключевые слова: научно-технический потенциал, устойчивое развитие, признаки устойчивости
системы, индикаторы, интегрированный показатель.
Ryhailo��������������������������������������������������������������������������������������������������
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Peculiarities of Ukrainian Scientific-Technical Potential in the Context of Sustainable Development.
Indexes of the region’s scientific-technical potential are proposed on the basis of indicators, which take
into account the number of researchers, the structure of financing of scientific research and its results.
Regional peculiarities of the components of Ukrainian scientific-technical potential are investigated.
The degree of correspondence of scientific-technical potential in Ukrainian regions to the indicators of
stability is estimated.
Key words: scientific-technical development, sustainable development, features of a stable system,
indicators, integral index.
Дьоміна В.М. , Кіщак І.Т. Сучасні тенденції зовнішньої торгівлі підприємств Миколаївської області.
Досліджено динаміку зовнішньої торгівлі Миколаївської області в розрізі товарної й географічної структури. Виявлено закономірності галузевих структурних зрушень експортної й імпортної складових економіки області. Проаналізовано тенденції географічної диверсифікації експорту й імпорту товарів і послуг. Показано, що найближчі перспективи зростання зовнішньоекономічного співробітництва підприємств області полягають в розвитку транспортної інфраструктури й сфери рекреаційних послуг.
Ключові слова: економіка, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, динаміка, структура.
Демина В.М., Кищак И.Т. Современные тенденции внешней торговли предприятий Николаевской
области.
Исследована динамика внешней торговли Николаевской области в разрезе товарной и географической структуры. Выявлены закономерности отраслевых структурных сдвигов экспортной и
импортной составляющих экономики области. Проанализированы тенденции географической
диверсификации экспорта и импорта товаров и услуг. Показано, что ближайшие перспективы
роста внешнеэкономического сотрудничества предприятий области состоят в развитии транспортной инфраструктуры и сферы рекреационных услуг.
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Ключевые слова: экономика, внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, динамика,
структура.
Demina V.M., Kishchak I.T. Modern Tendencies and Perspectives of External Trade of Mykolayiv Region
Enterprises.
The dynamics of exterior trade in Mykolayiv region in section of commodity and geographical structure is examined. Regularities of sectoral structural shifts of export and import components in regional
economy are revealed. The tendencies of geographical diversification of export and import of commodities
and services are analyzed. It is show that the immediate perspectives of growth of external economic
cooperation of the enterprises in the region consist in development of the transport infrastructure and
the recreation services sphere.
Key words: economy, foreign economic activity, export, import, dynamics, structure.
Пастернак О.І. , Горблюк Р.В. Оцінка готовності Львівської області до формування кластерів у
системі охорони здоров’я.
Досліджується готовність Львівської області до формування кластерів у системі охорони
здоров’я шляхом опитування потенційних цільових груп кластера. Аналізуються результати анкетування мешканців, зокрема бачення ними проблем функціонування та конкурентних переваг
сфери охорони здоров’я, а також її перспектив розвитку, позитивних наслідків співпраці медичних установ, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств. Наводяться результати анкетування потенційних організацій, зацікавлених у створенні кластера, а саме представників лікарень, поліклінік, аптек, приватних медичних закладів, а також медичних навчальних закладів з метою виявлення їх готовності співпрацювати у сфері охорони здоров’я шляхом
створення кластера або мережевої структури. Запропоновано комплекс заходів для покращання готовності середовища впроваджувати кластери у сфері охорони здоров’я.
Ключові слова: кластер, анкетування, охорона здоров’я, співпраця, інформування, готовність
середовища, конкурентні переваги
Пастернак Е.И., Горблюк Р.В. Оценка готовности Львовской области к формированию кластеров
в системе здравоохранения.
Исследуется готовность Львовской области к формированию кластеров в системе здравоохранения путем опроса потенциальных целевых групп кластера. Анализируются результаты
анкетирования жителей, в частности видение ими проблем функционирования и конкурентных
преимуществ сферы здравоохранения, а также ее перспектив развития, положительных результатов сотрудничества медицинских учреждений, учебных заведений, научно-исследовательских
учреждений, предприятий. Приводятся результаты анкетирования потенциальных организаций,
заинтересованных в создании кластера, а именно представителей больниц, поликлиник, аптек,
частных медицинских учреждений, а также медицинских учебных заведений с целью выявления
их готовности сотрудничать в сфере здравоохранения путем создания кластера или сетевой
структуры. Предложен комплекс мер для улучшения готовности среды внедрять кластеры в
сфере здравоохранения.
Ключевые слова: кластер, анкетирование, здравоохранение, сотрудничество, информирование,
готовность среды, конкурентные преимущества.
Pasternak О.І., Horbliuk R.V. Assessment of Readiness of Lviv Region for Healthcare Cluster Formation.
The paper investigates readiness of Lviv Region for healthcare cluster formation through survey of
potential cluster target groups. Results of the survey of residents, specifically their vision of operational
challenges and competitive advantages of healthcare, as well as development prospects, positive consequences of cooperation of health institutions, educational establishments, research and development
institutions, and companies are analyzed. Results of the survey of potential organizations interested in
establishing a cluster, i.e. representatives of public hospitals, outpatient clinics, pharmacies, private
health facilities, and medical schools, in order to determine their readiness to cooperate within healthcare
sector through establishment of a cluster or a network structure are provided.
Key words: cluster, survey of residents, healthcare, cooperation, awareness, readiness of environment,
competitive advantages.
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