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Анотації
Кравців В.С. Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки
та перспективи.
Висвітлені основні теоретичні та прикладні результати наукових досліджень ак�
туальних проблем соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, здійсне�
ні вченими-економістами Західного регіону України за роки незалежності. Показано
здобутки наукових економічних шкіл, які сформувались і успішно розвиваються в різ�
них містах регіону.
Ключові слова: економічна наука, наукова школа, концепція, теорія, регіональна полі�
тика, економічний розвиток
Кравцив В.С. Экономическая наука в Западном регионе Украины за годы независимости:
достижения и перспективы.
Освещены основные теоретические и прикладные результаты научных исследований
актуальных проблем социально-экономического развития страны и ее регионов, про�
веденные учеными-экономистами Западного региона Украины за годы независимости.
Показаны достижения научных экономических школ, которые сформировались и ус�
пешно развиваются в разных городах региона.
Ключевые слова: экономическая наука, научная школа, концепция, теория, региональная
политика, экономическое развитие.
Kravtsiv V.S. Economic Science in the Western Region of Ukraine during the Years of Independence: Accomplishments and Prospects.
The basic theoretical and applied results of scientific research of urgent state and regional
socio-economic problems performed by the scientists of the Western region of Ukraine during
the years of independence are outlined. Achievements of scientific economic schools formed
and successfully developed in different cities of the region are shown.
Key words: economic science, scientific school, concept, theory, regional policy, economic
development.
Ватченко О.Б. Теоретичне обґрунтування регіональної політики.
Зроблено аналіз основних теорій, що чинять вплив на формування регіональної по�
літики: втручання держави в економічні процеси, які відбуваються в країні (регіо�
ні), взаємовідносини між державою і регіоном, надбання при використанні продук�
тивних сил.
Ключові слова: регіон, теорії розвитку, регіональна політика, трансформація, глоба�
лізація, кластер, національна інноваційна система.
Ватченко А.Б. Теоретическое обоснование региональной политики.
Выполнен анализ основных теорий, оказывающих влияние на формирование региональ�
ной политики: вмешательство государства в экономические процессы, происходящие
в стране (регионе), взаимоотношения между государством и регионом (обществом),
достижения эффективного использования производительных сил.
Ключевые слова: регион, теории развития, региональная политика, трансформация,
глобализация, кластер, национальная инновационная система.
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Vatсhenko O.B. Theoretical Justification of Regional Policy Forming.
An analysis of basic theories, which influence the forming of regional policy�������������������
,������������������
�����������������
such as����������
interfer�
ence of the state with economic processes in a country (region), mutual relations between the
state and region (society), effective use of productive forces, is conducted.
Key words: region, theories of development, regional policy, transformation, globalization,
cluster, national innovation system.
Щеглюк С.Д. Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування
регіональної політики.
Висвітлено теоретичні аспекти формування екістичного простору регіону. Система�
тизовано й уточнено низку термінів та понять теорії розселення, які вживаються у
регіоналістиці. Запропоновано авторське тлумачення поняття «екістичний простір»,
акцентовано увагу на������������������������������������������������������������
факторах та особливостях його трансформації. Доведена необ�
хідність розробки раціональної регіональної екістичної політики в умовах проведення
адміністративно-територіальної реформи.
Ключові слова: екістика, екістична регіональна система, трансформація екістичного
простору, екістична регіональна політика.
Щеглюк С.Д. Трансформация экистического пространства региона в условиях формирования региональной политики.
Отражены теоретические вопросы формирования экистического пространства
региона. Систематизирован ряд терминов и понятий теории расселения, которые
используются в регионалистике. Дано авторское толкование понятия «экистическое
пространство», акцентировано внимание на факторах и особенностях его трансфор�
мации. Доказана необходимость разработки рациональной региональной экистической
политики в условиях административно-территориальной реформы.
Ключевые слова: экистика, экистическая региональная система, трансформация экис�
тического пространства, экистическая региональная политика.
Shcheglyuk S.D. Transformation of Ekistic Space of the Region in Terms of Regional Policy
Formation.
Theoretical issues of regional ekistic space formation are presented. A range of terms and
notions of the theory of ekistics is systematized and the basic approaches are defined. Au�
thor’s interpretation of the concept «ekistic space» is given; attention is focused on features
of its transformation. Necessity of development of rational regional ekistic policy in terms of
administrative and territorial reform is stressed.
Key words: ekistics, ekistic regional system, transformation of ekistic space , ekistic regional
policy.
Буднікевич І.М. Роль концепції партнерського маркетингу в забезпеченні сталого розвитку
міста
Вказуються світові тенденції розвитку муніципального управління та роль парт�
нер.ської концепції маркетингу в становленні нової ідеології управління міськими
територіями. Розглянуто роль маркетингу в реалізації принципів «доброго міс�
цевого врядування» (good
���������������������������������������������������������
urban governance�����������������������������������
). Акцентовано увагу на маркетинго�
вих інструментах залучення представників усіх цільових аудиторій до обгово�
рення (розуміння) міських проблем, формулювання цілей управління соціальними
об’єктами, участі в контролі за їх досягненням. Проаналізовано підходи закор�
8
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донних учених до трактування маркетингу взаємодії, запропоновано визначення
муніципального маркетингу в його рамках. Розроблена схема взаємозв’язків міс�
та та оточуючого середовища. Виділено ряд принципових відмінностей парт�
нерської концепції від інших концепцій муніципального маркетингу. Зроблено ви�
сновок про можливість та необхідність використання маркетингу взаємодії в
муніципальному управлінні.
Ключові слова: муніципальний маркетинг, партнерська концепція, маркетинг взаємо�
дії, добре місцеве самоврядування, сталий міський розвиток.
Будникевич И.М. Роль концепции партнерского маркетинга в обеспечении устойчивого
развития города.
Указывается на мировые тенденции развития муниципального управления и роль
партнерской концепции маркетинга в становлении новой идеологии управления го�
родскими территориями. Рассмотрена роль маркетинга в реализации принципов
«хорошего местного управления» (good urban governance). Акцентировано внимание
на маркетинговых инструментах привлечения представителей всех целевых аудито�
рий к обсуждению (понимание) городских проблем, формулировке целей управления
социальными объектами, участию в контроле за их достижением. Проанализированы
подходы ученых к трактовке маркетинга взаимодействия, предложено определение
муниципального маркетинга в рамках партнерской концепции. Разработана схема
взаимосвязей города и окружающей среды. Выделен ряд принципиальных отличий
партнерской концепции от других концепций муниципального маркетинга. Сделан
вывод о возможности и необходимости использования маркетинга взаимодействия в
муниципальном управлении.
Ключевые слова: муниципальный маркетинг, партнерская концепция, маркетинг взаи�
модействия, хорошее местное самоуправление, устойчивое городское развитие.
Budnikevich I.M. Role of Partnership Marketing Concept in City Sustainable Development
Maintenance.
The world tendencies of municipal management development as well as the role of partner�
ship concept of marketing in formation of new ideology of urban territories management
are outlined. The role of marketing in realization of good urban governance principles is
considered. Special emphasis is placed on marketing instruments for attraction of represen�
tatives of all target audiences to discuss and understand city problems, formulate goals of
social objects governance, participate in its implementation control. Different approaches
of foreign scientists to the definition of relationship marketing are analyzed, the definition
of municipal marketing in the framework of partnership concept is offered. The layout of
relationships of the city and its external environment is developed. Some sharp distinctions
between partnership concept and other concepts of municipal marketing are emphasized.
Conclusions about the possibility and necessity to use relationship marketing in municipal
governance are drawn.
Key words: municipal marketing, partnership concept, relationship marketing, good urban
self-governance, stable city development.
Пилипів В.В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування.
Обґрунтовано ідеологічні аспекти формування територіальної організації управлін�
ня в Україні. Уточнено ідеологію виділення різних територіальних рівнів управління в
межах адміністративно-територіального устрою України та запропоновано загаль�
ну схему адміністративно-територіального устрою.
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Ключові слова: територіальна організація, адміністративно-територіальний устрій.
Пылыпив В.В. Территориальная организация управления в Украине: идеология реформирования.
Обоснованы идеологические аспекты формирования территориальной организации уп�
равления в Украине. Уточнено идеологию выделения разных территориальных уровней
управления в административно-территориальном устройстве Украины и предложено
общую схему административно-территориального устройства.
Ключевые слова: территоріальная організація, административно-территориальное
устройство.
Pylypiv V.V. Territorial Organization of Management in Ukraine: Ideology of Reformation.
Conceptual approaches and ideological aspects of formation of territorial governance in
Ukraine are defined. Ideology of separation of different territorial management levels within
the ATS is specified. General scheme of ATS is proposed.
Key words: territorial organization, administrative-territorial structure.
Козоріз М.А. , Пушак Я.Я. Методичний підхід до оцінки бюджетного потенціалу регіону.
Проведено узагальнення різних підходів до розуміння суті поняття «бюджет�
ний потенціал регіону». Запропоновано його структурувати на наступні
складові:бюджетний потенціал, на основі якого формується дохідна частина бю�
джету, бюджетний потенціал, що забезпечує надходження доходів до державно�
го бюджету та резервний потенціал, який невикористаний на даний період часу,
однак може бути задіяний до процесу забезпечення доходами регіонального та
державного бюджету у майбутньому. Запропоновано методичний підхід до роз�
рахунку бюджетного потенціалу регіону. Здійснено порівняльну оцінку резервних
бюджетних потенціалів областей Західного регіону України. Окреслено основні
резерви, використання яких суттєво підвищить забезпеченість доходами бюдже�
тів різного рівня.
Ключові слова: бюджетний потенціал, регіон, валовий регіональний продукт, резерви
наповнення бюджетів.
Козориз М.А., Пушак Я.Я. Методологический подход к оценке бюджетного потенциала
региона.
Проведено обобщение различных подходов к пониманию сущности понятия
«бюджетный потенциал региона». Предложено его структурировать на следу�
ющие составляющие: бюджетный потенциал, на основе которого формируется
доходная часть бюджета региона, бюджетный потенциал обеспечивающий пос�
тупление доходов в государственный бюджет и резервный потенциал, который
не использован на данный период времени, однако может быть задействован
в процесс обеспечения доходами регионального и государственного бюджета в
будущем. Предложен методический подход к расчету бюджетного потенциала
региона. Осуществлена сравнительная оценка резервных бюджетных потен�
циалов областей Западного региона Украины. Определены основные резервы,
использование которых существенно повысит обеспеченность доходами бюд�
жетов разного уровня.
Ключевые слова: бюджетный потенциал, регион, валовой региональный продукт, ре�
зервы наполнения бюджетов.
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Kozoriz M.A., Pushak Ya.Ya. Methodological Approach to Regional Budgetary Capacity
Evaluation.
A synthesis of different approaches to understanding the concept of «����������������
budgetary capac�
ity of the region» is conducted. Its structural components are presented as following:
budgetary capacity, which forms the revenues component of regional budget, budgetary
capacity, which provides revenues for state budget, and reserve capacity that is unused
as for now, however, it may be involved in the process of providing regional and state
budget with revenues in the future. Methodical approach to monitoring the budgetary
potential of the region is proposed. Comparative assessment of the reserve budgetary
potentials of the Western regions of Ukraine is conducted. Main reserves, the use of
which would significantly increase the budgetary revenue maintenance at different
levels, are defined.
Key words: budgetary capacity, region, gross regional product, budgetary revenue reserves.
Кулініч Т.В. Прогнозна оцінка можливостей активізації інвестиційних процесів в областях
Західного регіону України.
Розглянуто передумови активізації інвестиційних процесів у Західному регіоні Украї�
ни, виходячи з його внутрішнього соціально-економічного потенціалу. Проаналізовано
можливості розкриття такого потенціалу за допомогою інтегральної оцінки прогноз�
них показників інвестиційної привабливості семи областей Західного регіону України
за оптимістичним сценарієм.
Ключові слова: інвестиційний процес, активізація, регіон, прогноз, оптимістичний сце�
нарій, показники
Кулинич Т.В. Прогнозная оценка возможностей активизации инвестиционных процессов
в областях Западного региона Украины.
Рассмотрены предпосылки активизации инвестиционных процессов в Западном регионе
Украины, исходя из его внутреннего социально-экономического потенциала. Проана�
лизированы возможности раскрытия такого потенциала с помощью интегральной
оценки прогнозных показателей инвестиционной привлекательности семи областей
Западного региона Украины за оптимистическим сценарием.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, активизация, регион, прогноз, оптимисти�
ческий сценарий, показатели.
Кulinich Т.V. Prognosis Evaluation of Possibilities of Investment Processes’ Activation at the
Regions of Western Ukraine.
Pre-conditions of the Western Ukraine investment processes’ activation are considered bas�
ing on its internal socio-economic potential. Possibilities of disclosure of such potential are
analyzed by integral evaluation of prognosis indices of the Western Ukraine seven regions’
investment attractiveness according to optimistic scenario.
Key words: investment process, activation, region, prognosis, optimistic scenario, indices.
Полінський О.М. Ідентифікація та оцінка економічних ризиків інноваційної діяльності
в машинобудуванні .
Запропонований новий класифікатор ризиків для інноваційних проектів. Мета іденти�
фікації інноваційного ризику – виявлення областей підвищеного ризику для оцінки міри
ризику, аналізу прийнятності відповідного рівня ризику для підприємства; розробки
при необхідності заходів з попередження або зниження ризику, а у випадку, коли ризи�
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кова подія відбулася, вживання заходів максимально можливого відшкодування запо�
діяного збитку.
Ключові слова: ризик, проект, показник, економіка..
Полинский А.М. Идентификация и оценка экономических рисков инновационной деятельности в машиностроении.
Предложен новый классификатор рисков для инновационных проектов. Цель иденти�
фикации инновационного риска –выявление областей повышенного риска для оценки
меры риска, анализа приемлемости соответствующего уровня риска для предприятия;
разработки при необходимости мер по предупреждению или снижению риска, а в слу�
чае, когда рисковое событие состоялось, принятие мер по максимально возможному
возмещению причиненного ущерба.
Ключевые слова: риск, проект, показатель, экономика.
Polinskyi O.M. Identification and Estimation of Innovative Activity Economic Risks in Engineering.
The new classifier of risks is offered for innovative projects. A purpose of identification of
innovative risk is presented as an exposure of increased risk areas for the estimation of risk
degree, acceptability analysis of corresponding risk level for an enterprise, development at a
necessity of the measures on prevention or decline of risk and, in the case when a risk event
took place, introduction of measures on a maximally possible compensation of the caused
damage.
Key words: risk, project, index, economy.
Сторонянська І.З. , Беновська Л.Я. Інноваційні чинники формування та використання
фінансового потенціалу регіону.
Розглядаються підходи до оцінки взаємовпливу фінансового потенціалу регіону та роз�
витку інноваційної діяльності у ньому. Виокремлено два напрямки такого взаємовпливу:
зміна фінансового потенціалу регіону під впливом інновацій в управлінні та взаємовплив
інноваційної активності підприємств реального сектору економіки регіону та його фі�
нансовим потенціалом. Досліджено взаємозв’язки між інноваційною активністю про�
мислових підприємств Львівської області та її фінансовим потенціалом на основі ви�
користання методу кореляційного аналізу.
Ключові слова: регіон, фінансовий потенціал регіону, інноваційна діяльність, інновації,
фінансові ресурси, реальний сектор економіки, фінансування інноваційної діяльності.
Сторонянска�������������������������������������������������������������������
я������������������������������������������������������������������
И.З., Беновска���������������������������������������������������
я��������������������������������������������������
Л.Я. Инновационные факторы формирования и использования финансового потенциала региона.
Рассматриваются подходы к оценке взаимовлияния финансового потенциала региона
и развития инновационной деятельности в нем. Выделены два направления тако�
го взаимовлияния: изменение финансового потенциала региона под воздействием
инноваций в управлении и взаимовлияние инновационной активности предприятий
реального сектора экономики региона и его финансовым потенциалом. Исследова�
но взаимосвязи между инновационной активностью промышленных предприятий
Львовской области и ее финансовым потенциалом на основе использования метода
корреляционного анализа.
Ключевые слова: регион, финансовый потенциал региона, инновационная деятельность,
инновации, финансовые ресурсы, реальный сектор экономики, финансирования инно�
вационной деятельности.
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Storonyanska I.Z., Benovska l.Ya. Innovative Factors of Forming and Use of Financial Potential
of Region.
The approaches to estimation of mutual influence of regional financial potential and develop�
ment of innovative activity in the region are considered. Two directions of such mutual influ�
ence are selected: change of financial potential of region under the influence of innovations
in management and interdependence of innovative activity of enterprises in the real sector of
regional economy and its financial potential. Reciprocal influence between innovative activity of
industrial enterprises of Lviv region and its financial potential on the basis of cross-correlation
analysis method is examined.
Key words: region, financial potential of region, innovative activity, innovations, financial
resources, real sector of economy, financing of innovative activity.
Рихліцький В.В. Аналіз управління запозиченнями українських банків на міжнародних
фінансових ринках.
Розглядається проблема використання коштів залучених українськими банками на між�
народних фінансових ринках. Проаналізовано зовнішні зобов’язання банківської систе�
ми України. Запропоновано обмежити найризикованіші банківські операції та надати
підтримку експортним операціям.
Ключові слова: міжнародні фінансові ринки, ресурси, імпорт, банки..
Рихлицкий В.В. Анализ управления заимствованиями украинских банков на международных финансовых рынках.
Рассматривается проблема использования средств привлеченных украинскими банками
на международных финансовых рынках. Проанализированы внешние обязательства
банковской системы Украины. Предложено ограничить самые рискованные банковские
операции и оказать поддержку экспортным операциям.
Ключевые слова: международные финансовые рынки, ресурсы, импорт, банки.
Rykhlitskyy V.V. Analysis of Ukrainian Banks’ Borrowings Management on International
Financial Markets.
The problem of application of funds attracted by Ukrainian banks on international financial
markets is exposed. External liabilities of Ukrainian banking system are analyzed. The author’s
suggestions to limit the most risky bank transactions and to support export transactions are
presented.
Key words: international financial market, resources, import, banks.
Черничко Т.В. Формування фінансових відносин в умовах еволюційних трансформаційних
змін в економічній системі України.
Розглянуто проблему формування ефективних фінансових відносин в умовах трансфор�
маційних змін в економічній системі України. Запропоновано етапи аналізування ста�
ну фінансових відносин з виділенням таких елементів: формування фактичного обся�
гу ВВП країни; визначення пропорцій у сфері формування та розподілу первинних дохо�
дів; визначення пропорцій у сфері формування та розподілу кінцевих доходів. На осно�
ві проведеного аналізу визначено основні проблеми інституційної структури фінансо�
вих відносин в Україні.
Ключові слова: фінансові відносини, первинні доходи інституційних секторів, кінцеві
доходи інституційних секторів.
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Черничко Т.В. Формирование финансовых отношений в условиях эволюционных трансформационных изменений в экономической системе Украины.
Рассмотрена проблема формирования эффективных финансовых отношений в
условиях трансформационных изменений в экономической системе Украины. Пред�
ложены этапы анализа состояния финансовых отношений с выделением следующих
элементов: формирование фактического объема ВВП страны; определение пропорций
в сфере формирования и распределения первичных доходов; определение пропорций
в сфере формирования и распределения конечных доходов. На основе проведенного
анализа определено основные проблемы институциональной структуры финансовых
отношений в Украине.
Ключевые слова: финансовые отношения, первичные доходы институциональных сек�
торов, конечные доходы институциональных секторов.
Chernychko T.V. Building of Financial Relations in Terms of Evolutionary Transformational
Changes in Ukrainian Economic System.
The problem of formation of effective financial relations in terms of transformational
changes in Ukrainian economic system is considered. The stages of analysis of the
state of financial relations are proposed with the selection of the following elements:
formation of actual GDP volume of the country; determination of proportions in the
sphere of formation and distribution of primary income; determination of proportions
in the sphere of formation and distribution of ultimate income. The main problems
of institutional structure of financial relations in Ukraine are defined on the basis of
analysis.
Key words: financial relations, primary income of institutional sector, ultimate income of
institutional sector.
Завидівська О.І. Сутність, роль і функції іпотеки та іпотечного кредитування в
забезпеченні розвитку національної економіки.
Обґрунтовано теоретичні аспекти здійснення іпотечного кредитування. Основну ува�
гу зосереджено на характеристиці термінологічного апарату. Здійснено аналіз понять
«іпотека» та «іпотечне кредитування», поглиблено класифікацію іпотечних кредитів
та принципів іпотечного кредитування. Запропоновано розглядати роль та функції іпо�
теки та іпотечного кредитування у відповідності до об’єктів впливу.
Ключові слова: іпотека, іпотечне кредитування, національна економіка, позичальник,
кредитор.
Завыдивская О.И. Сущность, роль и функции ипотеки и ипотечного кредитования в
обеспечении развития национальной экономики.
Обоснованы сущность, роль и функции ипотеки и ипотечного кредитования в
обеспечении развития национальной экономики. Основное внимание сосредоточено
на характеристике терминологического аппарата. Осуществлен анализ понятий
«ипотека» и «ипотечное кредитование», углубленно классификацию ипотечных
кредитов и принципов ипотечного кредитования. Предложено рассматривать
роль и функции ипотеки и ипотечного кредитования в соответствии с объектами
воздействия.
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, национальная экономика, заемщик,
кредитор.
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Zavydivska O.I. Essence, Functions and Role of Mortgage Loans and Mortgage Services in
Maintenance of National Economic Development.
The essence, functions and role of mortgage loans and mortgage services in maintenance of
national economic development are outlined. Basic attention is concentrated on the analysis
of terminological apparatus. An analysis of the concepts «mortgage loans» and «mortgage
services» is conducted; classification of mortgages and principles of mortgage lending is
extended. Considering of the role and functions of mortgage service and mortgage loans in
accordance with the objects of influence is proposed.
Key words: mortgage loans, mortgage services, national economy, the borrower, the lender.
Садова У.Я. , Цапок С.О. , Бідак В.Я. Розвиток соціально-демографічного потенціалу
в контексті другого демографічного переходу.
Розглядаються проблеми демовідтворення населення суспільних систем на постін�
дустріальному етапі їх розвитку. Досліджується специфіка формування соціальнодемографічного потенціалу у взаємозв’язку з другим демографічним переходом. Акцен�
тується увага на соціальній складовій цього розвитку з детермінацією чинників глоба�
лізаційного соціально-економічного та соціально-психологічного порядку. Аналізують�
ся порівняльні характеристики демовідтворювального процесу в областях Західного,
в тому числі Карпатського регіону та типових областях інших регіонів країни з най�
нижчим рівнем демовідтворення.
Ключові слова: процеси деморозвитку, соціально-демографічний потенціал, регіональні
суспільні системи, типи відтворення населення, другий демографічний перехід.
Садовая У.Я., Цапок С.А., Бидак В.Я. Развитие социально-демографического потенциала
в контексте второго демографического перехода.
Рассматриваются проблемы демовоспроизводства населения общественных систем
на постиндустриальном этапе их развития. Исследуется специфика формирования
социально-демографического потенциала во взаимосвязи со вторым демографическим
переходом. Акцентируется внимание на социальной составляющей этого развития с
детерминацией факторов глобализационного социально-экономического и социальнопсихологического порядка. Анализируются сравнительные характеристики демовос�
производительного процесса в областях Западного, в том числе Карпатского региона
и типичных областях других регионов страны с самым низким уровнем демовоспро�
изводства.
Ключевые слова: процессы деморазвития, социально-демографический потенциал,
региональные общественные системы, типы воспроизводства населения, второй де�
мографический переход.
Sadova U.Ya., Tsapok S.O., Bidak V.Ya. Development of Social-Demographic Potential in the
Context of the Second Demographic Transition.
The problems of demo-recreation of population of public systems are examined on postindustrial
stage of its development. The specifics of social-demographic potential forming are investi�
gated in intercommunication with the second demographic transition. Attention is accented on
social constituent of its development with determination of global factors of socio-economic
and socio-psychological order. Comparative descriptions of demo-reproductive process are
analyzed in the Western Region of Ukraine, including Carpathian region and other typical
regions of country with the lowest level of demo-recreation.
Key words: processes of demo-development, social-demographic potential, regional public
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systems, types of recreation of population, second demographic transition.
Семів Л.К. , Гузар У.Є. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу
знаннєвих факторів.
Окреслено підходи до дослідження особливостей економіки, заснованої на знаннях, яка
висуває до трудової діяльності та трудової поведінки особливі вимоги. Використову�
ючи напрацьовані світовою практикою індикатори, які відображають рівень розви�
тку сектору підвищеного попиту на знання і в цілому економіки знань, розроблено під�
ходи до оцінки впливу знаннєвих факторів на трудову діяльність, які базуються на ви�
користанні інструментарію кореляційно-регресійного моделювання. Побудовані регре�
сійні моделі дозволили перевірити гіпотезу, що розмежування процесу створення но�
вого знання (виробництво і передача знань, розповсюдження знань, їх використання)
розкриває нові грані дослідження особливостей трудової діяльності в умовах перехо�
ду до економіки знань.
Ключові слова: трудова діяльність, знаннєві фактори, економіка знань.
Семив Л.К., Гузар У.Е. Трудовая деятельность в экономике знаний: подходы к оценке
влияния знанневых факторов.
Очерчены подходы к исследованию особенностей экономики, основанной на знаниях, ко�
торая выдвигает к трудовой деятельности и трудовому поведению особенные требова�
ния. Используя наработанные мировой практикой индикаторы, которые отображают
уровень развития сектора повышенного спроса на знание и в целом экономики знаний,
разработаны подходы к оценке влияния знанневых факторов на трудовую деятельность,
которые базируются на использовании инструментария корреляционно-регрессионно
го моделирования. Построенные регрессионные модели позволили проверить гипотезу,
что разграничение процесса создания нового знания (производство и передача знаний,
распространение знаний, их использование) раскрывает новые грани исследования
особенностей трудовой деятельности в условиях перехода к экономике знаний.
Ключевые слова: трудовая деятельность, знанневые факторы, экономика знаний.
Semiv L.K., Guzar U.E. Labour Activity in the Economy of Knowledge: Approaches to Estimation of the Influence of Knowledge Factors.
Approaches to research of knowledge-based economy peculiarities, which pull out the special
requirements to labour activity and labour conduct, are outlined. Basing on the produced by
world practice indicators, which represent the development level of the sector of increased
demand on knowledge and on the whole economy of knowledge, the approaches to estimation of
knowledge factors’ influence on labour activity, which are based on the use of cross-correlative
regression design, are presented. The developed regressive models allowed checking hypothesis
that differentiation of the new knowledge creation process (production and transmission of
knowledge, distribution of knowledge, use of knowledge) exposes the new verges of research
of labour activity features in terms of transition to the economy of knowledge.
Key words: labour activity, knowledge factors, economy of knowledge.
Шурпенкова Р.К. , Юрків Н.Я. Аналіз організації системи оплати праці.
Розглянуто особливості організації оплати праці на підприємствах. Обґрунтовано не�
обхідність посилення ролі оплати праці як мотиваційної складової продуктивної за�
йнятості в сучасних умовах ринкових відносин. Визначено основні напрямки удоскона�
лення системи оплати праці.
16
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Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, організація, аналіз, працівники, заро�
біток, структура, система.
Шурпенкова Р.К., Юркив Н.Я. Анализ организации системы оплаты труда
Рассмотрены особенности организации оплаты труда на предприятиях. Обоснована
необходимость усиления роли оплаты труда как мотивационной составляющей про�
изводительной занятости в современных условиях рыночных отношений. Определены
основные направления усовершенствования системы оплаты труда.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, организация, анализ, работники,
заработок, структура, система.
Shurpenkova R.K., Yurkiv N.Ya. Analysis organization of the system of payment.
Сonsidered the feature of organization of payment of labour on enterprises. Grounded necessity
of strengthening of role of payment of labour as by the motivational constituent of productive
employment in the modern terms of market relations. Certainly basic directions of improve�
ment of the system of payment of labour.
Key words: payment of labour, ettlings, organization, analysis, workers, earnings, structure,
system.
Ткачук В.І. Диверсифікація сільської економіки як напрям регіональної політики ЄC.
Розглядається проблема диверсифікації сільської економіки країн Європейського Сою�
зу в контексті реалізації політики регіонального розвитку. Досліджена сучасна еконо�
мічна логіка європейської регіональної політики. Проаналізовано її роль у стимулюван�
ні розвитку сільських територій та економіки. Встановлено рівень диверсифікованос�
ті економіки сільських регіонів країн ЄС.
Ключові слова: диверсифікація, сільська економіка, регіональна політика, ЄС.
Ткачук В.И. Диверсификация сельской экономики как направление региональной политики ЕС.
Рассматривается проблема диверсификации сельской экономики стран Европейского
Союза в контексте реализации политики регионального развития. Исследована совре�
менная экономическая логика европейской региональной политики. Проанализирована
ее роль в стимулировании развития сельских территорий и их экономики. Определен
уровень диверсифицированности экономики сельских регионов стран ЕС.
Ключевые слова: диверсификация, сельская экономика, региональная политика, ЕС.
Tkachuk V.I. Diversification of Rural Economy as a Direction of the EU Regional Policy.
The problem of diversifying the rural economy of the European Union in the context of regional
development policy is considered. Modern economic logic of European regional policy is
studied. Its role in stimulating the development of rural areas and its economies is analyzed.
Level of diversification of the economy of rural regions in the EU is defined.
Key words: diversification, rural economy, regional policy, EU.
Цибульська Ю.О. , Цісінська О.Б. , Гусєва М.О. Імплементація в Україні європейського
досвіду створення транскордонних партнерств.
Розкрито особливості транскордонного партнерства, його роль та значення у розвитку
прикордонних регіонів. Акцентується увага на можливостях та перешкодах, що мо�
жуть виникнути при його створенні. Описано організаційну структуру, систему управ�
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ління транскордонного партнерства та його життєвий цикл.
Ключові слова: партнерство, транскордонне партнерство, EURES (Європейська служ�
ба зайнятості) .
Цыбульськая Ю.О., Цисинская О.Б., Гусєва М.О. Имплементация в Украине европейского опыта создания трансграничных партнерств.
Раскрыты особенности трансграничного партнерства, его роль и значение. Описано
организационную структуру, систему управления трансграничного партнерства, и его
взаимосвязи с органами власти. Представлены требования к созданию трансграничного
партнерства. Рассмотрены возможности и препятствия по созданию трансгранич
ного партнерства под эгидой Европейской службы занятости.
Ключевые слова: партнерство, трансграничное партнерство, EURES (Европейская
служба занятости).
Tsybulska Y.O., Tsisinska O.B., Huseva M.O. Implementation in Ukraine of experience in
creating cross-border partnerships.
The peculiarities of cross-border partnerships, the role and importance in the development
of border regions. Focuses attention on the opportunities and obstacles that may arise in its
creation. Describe the organizational structure, management of cross-border partnerships
and its life cycle.
Key words: partnership, cross-border partnerships, cross-border labor markets.
Чемісов Б.Г. Розміщення та просторова організація промислового виробництва і
регіональна економіка: етимологія понять.
Виходячи з розгляду етимології понять «розміщення» та «просторова організація» ви�
робництва визначені за предметом та методикою дослідження відповідні наукові дис�
ципліни. З’ясовано зміст предмету науки «регіональна економіка» і встановлена її ін�
тегруюча роль з узагальнення результатів власних економічних розробок та результа�
тів досліджень інших наук щодо розміщення та просторової організації промислово�
го виробництва.
Ключові слова: розміщення; регіон; просторова, територіальна, регіональна організа�
ція виробництва; регіональна економіка; технологічні уклади.
Чемисов Б.Г. Размещение и пространственная организация промышленного производства
и региональная экономика: этимология понятий.
Исходя из рассмотрения этимологии понятий «размещение» и «пространственная
организация» производства определены согласно предмета и методики исследования
соответствующие научные дисциплины. Проанализировано содержание предмета
науки «региональная экономика» и установлена её интегрирующая роль по обобщению
результатов собственных экономических разработок и результатов исследований дру�
гих наук, полученных при исследовании размещения и пространственной организации
промышленного производства.
Ключевые слова: размещение; регион; пространственная, территориальная, регио�
нальная организация производства; региональная экономика; технологические уклады.
Chemisov B.G. Accomodation and Spatial Organization of Industrial Production and Regional
Economy: Etymology of Concepts.
By reference to the etymology of the concepts «accommodation» and «spatial organization» of
18
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production the relevant scientific disciplines are determined according to subject and methods
of study. Content of the subject of regional economy science is analyzed and its integrating
role in generalization of the results of its own economic developments and the result of the
other scientific developments obtained at the research of industrial production accommoda�
tion is stressed.
Key words: accommodation, region, spatial, territorial and regional organization of produc�
tion, regional economy, technological modes.
Маковецька Ю.М. Вторинне ресурсокористування в Україні і регіональні аспекти його
становлення
Розглянуто систему вторинного ресурсокористування в регіонах України та ресурсновиробничі диспропорції, що виникли в ній. Запропоновано класифікацію підприємств, що
працюють на ринку вторинних ресурсів, в залежності від мети і сформованого профілю
діяльності. Обґрунтовано пропозиції щодо оптимізації виробничої інфраструктури за
окремими видами відходів (макулатура, склобій, вторинні полімерні матеріали тощо).
Ключові слова: відходи, вторинні ресурси, підприємство, регіон.
Маковецкая Ю.М. Использование вторичных ресурсов в Украине и региональные аспекты
его становлення.
Рассматривается система вторичного ресурсопользования в регионах Украины и сло�
жившиеся в ней ресурсно-производственные диспропорции. Предложена классификация
предприятий, которые работают на рынке вторичных ресурсов в зависимости от цели
и профиля деятельности. Обоснованы предложения по оптимизации производственной
инфраструктуры по отдельным видам отходов (макулатура, стеклобой, вторичные
полимерные материалы и т. п.).
Ключевые слова: отходы, вторичные ресурсы, предприятие, регион.
Makovetska Yu.M. The Secondary Resources Exploitation in Ukraine and Regional Aspects
of their Formation.
A system of secondary resources exploitation in regions of Ukraine and their resource-pro�
duction imbalances are considered. Classification of enterprises that operate on the market of
secondary resources depending on the target and types of activity are proposed. Optimization
of industrial infrastructure by certain types of waste (paper and cardboard, glass, polymeric
raw materials etc.) is justified.
Key words: wastes, secondary raw materials, enterprise, region.
Кравчук Г.Т. Формування готовності до використання інформаційних технологій – важлива
складова професійної підготовки фахівців банківської справи.
Проаналізовано сутність професійної підготовки фахівців банківської справи, запро�
поновано підходи до формування готовності майбутніх фахівців до праці в умовах ін�
форматизації фінансово-кредитної системи.
Ключові слова: професійна підготовка, професійна діяльність, інформаційні техноло�
гії, готовність до використання інформаційних технологій у професійній діяльності.
Кравчук Г. Т. Формирование готовности к использованию информационных технологий
- важная составляющая профессиональной подготовки специалистов банковского дела.
Проанализирована сущность профессиональной подготовки специалистов банковско�
го дела, предложены подходы к формированию готовности будущих специалистов к
работе в условиях информатизации финансово-кредитной системы.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная деятельность, ин�
формационные технологии, готовность к использованию информационных технологий
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в профессиональной деятельности.
Kravchuk H. T. Building Readiness for Application of Information Technologies as an Important
Part of Banking Specialists Training.
The essence of banking specialists training is analyzed, approaches to building readiness of
future banking specialists for work under the conditions of finance and credit system infor�
matization are proposed.
Key words: professional training, professional activity, information technologies, readiness
for using of information technologies in professional activity.
Фурдичко Л.О. Сучасне становище системи охорони здоров’я України.
Показано, що державна політика в сфері охорони здоров’я повинна гарантувати на�
дання громадянам необхідного рівня лікувально-діагностичної, профілактичної і ре�
абілітаційної допомоги на основі економічно виправданого поєднання бюджетно�
го, страхового та інших видів фінансування. У процесі реформування галузі охоро�
ни здоров’я України пропонується створення такої національної системи медицини,
інфраструктура якої відповідатиме потребам громадян в якісній медичній допомо�
зі відповідних рівнів, у фінансуванні за рахунок коштів фондів соціального медично�
го страхування.
Ключові слова: галузь охорони здоров’я, фінансове забезпечення галузі медицини,
загальнообов’язкове державне медичне страхування, рівень, якість медичної допомо�
ги, страхова медицина, реформування системи галузі охорони здоров’я, здоров’я нації,
добробут населення; медична допомога, медикаментозне забезпечення.
Фурдичко Л.О. Современное положение системы здравоохранения Украины, ее финансирования и реформирования.
Показано, что государственная политика в сфере здравоохранения должна гаранти�
ровать предоставление гражданам необходимого уровня лечебно-диагностической,
профилактической и реабилитационной помощи на основе экономически оправдан�
ного сочетания бюджетного страхового и других видов финансирования. В процессе
реформирования отрасли здравоохранения Украины предлагается создание такой
национальной системы медицины, инфраструктура которой будет отвечать по
требностям граждан в качественной медицинской помощи соответствующих уровней
в финансировании за счет средств фондов социального медицинского страхования.
Ключевые слова: отрасль здравоохранения, финансовое обеспечение отрасли медици�
ны, общеобязательное государственное медицинское страхование, уровень, качество
медицинской помощи, страховая медицина реформирование системы отрасли здраво�
охранения, здоровья нации, благосостояние населения; медицинская помощь, медика�
ментозное обеспечение.
Furdychko L.O. Modern State of Health Protection System in Ukraine, its Financing and
Reformation.
The fact that public policy in the sphere of health protection must guarantee providing citizens
with the necessary level of curatively-diagnostic prophylactic and rehabilitation assistance
on the basis of economically justified combination of budgetary, insurance and other types of
funding is proven. It is proposed to create in the process of reformation of health protection
sphere in Ukraine such national system of medicine, the infrastructure of which could answer
the requirements of citizens over high-quality medicare of corresponding levels and in financ�
ing by means of social medical security funds .
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Key words: industry of health protection, financial maintenance of medicine sphere, obliga�
tory state medical insurance, level, quality of medicare, insurance medicine, reformation of
health protection system, health of nation, welfare of population; medicare, medicamental
maintenance.
Бала Р.Д. Процес реалізації коучингу на підприємстві/
Розглянуто основні підходи до реалізації коучингу на підприємствах. Коучинг є одним
із нових стилів управління. Він є інструментом розвитку та використання потенці�
алу працівника. Саме тому нами проаналізовано та розвинуто процес реалізації коу�
чингу на підприємствах на засадах удосконалення моделі його реалізації. Основну ува�
гу акцентовано на шести етапах моделі. Також подано рекомендації та запропонова�
но типовий проект реалізації коучингу.
Ключові слова: коучинг, процес реалізації коучингу, модель, етапи, проект реалізації
коучингу.
Бала Р.Д. Процесс реализации коучинга на предприятии.
Рассмотрены основные подходы к реализации коучинга на предприятиях. Коучинг яв�
ляется одним из новых стилей управления. Это инструмент развития и использования
потенциала работника. Именно поэтому нами проанализирован и развит процесс реа�
лизации коучинга на предприятиях на основе совершенствования модели его реализации.
Основное внимание акцентировано на шести этапах модели. Также даны рекомендации
и предложен типовой проект реализации коучинга.
Ключевые слова: коучинг, процесс реализации коучинга, модель, этапы, проект реали�
зации коучинга.
Bala R.D. The process of Implementation of Coaching at the Enterprises.
Main approaches to implementation of coaching at the enterprises are outlined. Coach�
ing represents one of the new styles of management. It is a tool for development and use of
employee’s potential. Therefore, the process of coaching at the enterprises is analyzed and
extended based on the improvement of its implementation model. Main attention is paid to
six stages of the model. Recommendations and propositions of the typical project of coaching
implementation are given.
Key words: coaching, the process of coaching, model, project of coaching implementation.
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æóðíàëó; äëÿ öüîãî ïîòð³áíî:
ïåðåðàõóâàòè íà ð/ð 26007301417109 ó ô³ë³¿ â³ää³ëåííÿ ÀÊ
Ïðîì³íâåñòáàíêó ì. Ëüâîâà, ÌÔ0 325633, ÇÊÏÎ 30995035, Ôîíä
ï³äòðèìêè íàóêîâî¿ åë³òè (з âðàõóâàííÿм âàðòîñò³ ïåðåñèëêè):
äëÿ þðèäè÷íèõ і ô³çè÷íèõ îñ³á – 90 ãðí.
Àäðåñà ðåäàêö³¿: âóë. Êîçåëüíèöüêà, 4, 79026 Україна, ì. Ëüâ³â,
²íñòèòóò ðåã³îíàëüíèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Ïåðåäïëà÷óéòå

íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé æóðíàë
ISSN 1562-0905

Індекс			
Регіональна
Е КЕОКНООНМОІМ
К ІАК А
48356		
26

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №3

