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Анотації
Михасюк І. Р. Глобалізація і регіоналізація: місце України.
Розглянуто питання глобалізації і регіоналізації, як протидії глобалізації, і в той же
час її прискорення через формування і об’єднання регіонів, місце і роль України у цих
процесах.
Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, єврорегіоналізація, циклічність, Болонський
процес, конкурентоспроможність, транскордонна співпраця, економічна диктатура..
Михасюк И.Р. Глобализация и регионализация: место Украины.
Рассмотрен вопрос глобализации и регионализации, как противодействия глобализации,
и в то же время ее ускорения через формирование и объединение регионов, место и роль
Украины в этих процессах.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, еврорегионализация, цикличность,
Болонский процесс, конкурентоспособность, трансграничное сотрудничество, экономическая диктатура.
Mykhasyuk I. R. Globalization and Regionalization: the Place of Ukraine.
The issue of globalization and regionalization as anti-globalization and at the same time
acceleration of globalization through forming and consolidation of regions as well as the
place and role of Ukraine in this process are outlined.
Keywords: globalization, regionalization, European regionalization, cyclicality, Bologna
process, competitiveness, cross-border cooperation, economic dictatorship.
Синякевич І. М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних
загроз.
Розглядаються стан світу у ХХІ ст., а також екологічні, економічні, соціальні та духовні проблеми його розвитку. Теоретично обґрунтовано об’єктивну необхідність, принципи та основні напрямки екологізації суспільного розвитку.
Ключові слова: екологізація суспільного розвитку, принципи екологізації суспільного розвитку, засоби екологізації економічної, екологічної, соціальної і духовної сфер..
Синякевич И. М. Экологизация общественного развития как инструмент преодоления
экологических угроз.
Рассматриваются состояние мира в XXI в., а также экологические, экономические,
социальные и духовные проблемы его развития. Теоретически обоснованы объективная необходимость, принципы и основные направления экологизации общественного
развития.
Ключевые слова: экологизация общественного развития, принципы экологизации общественного развития, средства экологизации экономической, экологической, социальной
и духовной сфер.
Synyakevych I.M. Ecologization of Social Development as a Tool for Environmental Threats
Overcoming.
The state of the world in the twenty-first century and the environmental, economic, social and
spiritual problems of its development are considered. The objective necessity, principles and
main directions of ecological social development are theoretically substantiated.
Keywords: ecologization of social development, principles of social development ecologization,
means of economic, environmental, social and spiritual spheres ecologization.
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Іщук С. О. Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону.
Запропоновано методичний інструментарій для моделювання прогнозних сценаріїв розвитку економіки регіону. Розраховано показники ділової активності в семи областях
Західного регіону України. На основі розроблених математичних залежностей обґрунтовано цільові параметри розвитку промислового виробництва у Львівській області і
визначено умови їх реалізації.
Ключові слова: економіка регіону, розвиток, виробництво, прогнози, інвестиції..
Ищук С. А. Прогнозные модели управления развитием экономики региона.
Предложен методический инструментарий для моделирования прогнозных сценариев
развития экономики региона. Рассчитаны показатели деловой активности в семи областях Западного региона Украины. На основании разработанных математических
зависимостей обоснованы целевые параметры развития промышленного производства
во Львовской области и определены условия их реализации.
Ключевые слова: экономика региона, развитие, производство, прогнозы, инвестиции.
Ishchuk S. O. Prognosis Models of Regional Economy Development Governance.
A methodical tool for prognosis scenarios design of regional economy development is offered. The indices of business activity are calculated in seven areas of the Western region of
Ukraine. On the basis of the worked out mathematical dependences the objective industrial
production development parameters in Lviv area are outlined and the terms of their realization are defined.
Keywords: economy of region, development, production, prognoses, investments.
Герасимчук З. В. , Поліщук В. Г. Теоретичні основи інституційного забезпечення
стимулювання сталого розвитку регіону.
Розглянуто основні теоретичні положення інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Виявлено інституційні особливості соціо-екологоекономічного розвитку України. Розроблено стратегічні підходи до фінансування інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Запропоновано
інструменти, що характерні для інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону.
Ключові слова: інституційні інструменти стимулювання, інституційні інструменти
мотивації, інституційне забезпечення, стимулювання сталого розвитку регіону, інституції. .
Герасимчук З. В., Полищук В. Г. Теоретические основы институционального обеспечения
стимулирования устойчивого развития региона.
Рассмотрены основные теоретические положения институционального обеспечения стимулирования устойчивого развития региона. Выявлены институциональные
особенности социо-эколого-экономического развития Украины. Разработаны
стратегические подходы к финансированию институционального развития
стимулирования устойчивого развития региона. Предложены инструменты,
характерные для институционального обеспечения стимулирования устойчивого развития региона.
Ключевые слова: институциональные инструменты стимулирования, институ
циональные инструменты мотивации, институциональное обеспечение, стимулирование устойчивого развития региона, институты.
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Gerasymchuk Z. V., Polishchuk V. G. Theoretical Bases of Institutional Support Promoting
Sustainable Development of the Region.
Reviews�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
the main theoretical principles of institutional support to stimulate sustainable development of region. There are institutional features of socio-ecological-economic development
of Ukraine. The institutional framework of government policy on transition to sustainable
development is defined. The tools that are characteristic of institutional support for stimulation
of sustainable development of region.
Keywords: institutional tools stimulation, institutional tools of motivation, institutional support,
stimulation of sustainable development of the region, institutions.
Паранчук С. В. , Ухачевич Я. П. Побудова адаптивної системи управління конкуренто
спроможністю продукції регіону.
Досліджено адаптивні наукові підходи до управління складними об’єктами та принципи
їх реалізації. На основі класичних підходів побудовано систему управління конкуренто
спроможністю продукції, придатну до застосування на регіональному мікроеконо
мічному рівні. Здійснено синтез структурної і параметричної адаптації економіковиробничої системи до непередбачуваного зовнішнього середовища за критерієм забезпечення належного рівня конкурентоспроможності власної продукції. Описані алгоритм адаптивного механізму системи управління та переваги, які надає дана система від впровадження.
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, адаптивна система управління,
синтез структурної адаптації, синтез параметричної адаптації, алгоритм адаптивного механізму..
Паранчук С. В., Ухачевич Я. П. Построение адаптивной системы управления конкурентоспособностью продукции региона.
Исследованы адаптивные научные подходы к управлению сложными объектами
и принципы их реализации. На основе классических подходов построена система
управления конкурентоспособностью продукции, которая пригодна для применения
на региональном микроэкономическом уровне. Осуществлен синтез структурной и
параметрической адаптации экономико-производственной системы к непредсказуемой внешней среде предприятия по критерию обеспечения надлежащего уровня
конкурентоспособности собственной продукции. Описаны алгоритм адаптивного
механизма системы управления и преимущества, которые предоставляет данная
система от внедрения.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, адаптивная система управления, синтез структурной адаптации, синтез параметрической адаптации, алгоритм
адаптивного механизма.
Paranchuk S. V., Ukhachevych Ya. P. Composition of Adaptive Regional Production Competitiveness Control System.
Adaptive scientific approaches to management of difficult objects and principles of their
realization are investigated. On the basis of classical approaches the control system of
competitiveness of production suitable for application at a regional microeconomic level
is composed. Synthesis of structural and parametrical adaptation of economic-industrial
system to unpredictable environment of the enterprise by the criterion of own production
appropriate competitiveness level maintenance is carried out. Algorithm of the control
system adaptive mechanism and advantages of the system’s possible introduction are
described.
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Keywords: competitiveness of production, adaptive control system, synthesis of structural
adjustment, the synthesis of parametric adaptation, algorithm for adaptive mechanism.
Бубенко П. Т. , Димченко О. В. Житлово-комунальне господарство регіону як системний
об’єкт дослідження якісних характеристик.
Розглянуто проблему оцінки якісних характеристик ЖКГ як системного об’єкта, визначено тенденції, під впливом яких вона буде вимушена позитивно змінюватися. На
основі аналізу міжнародного досвіду визначено, що такий значимий об’єкт як ЖКГ,
повинен досліджуватись на принципах аналізу якісно-функціональних характеристик.
Обґрунтовано, що аналітичним і проектним завданням дослідження якості ЖКГ, як
цілісної системи, є її відображення в певній структурі показників.
Ключові слова: якість, житлово-комунальне господарство, система, управління, саморегулювання, саморозвиток.
Бубенко П. Т., Дымченко Е. В. Жилищно-коммунальное хозяйство региона как системный
объект исследования качественных характеристик.
Рассмотрена проблема оценки качественных характеристик ЖКХ как системного
объекта, определены тенденции, под влиянием которых качество услуг будет положительно изменяться. На основе анализа международного опыта определено, что
такой значимый объект, как ЖКХ, должен исследоваться на принципах анализа качественно-функциональных характеристик. Обосновано, что аналитической и проектной
задачей исследования качества ЖКХ как целостной системы является ее отображение
в определенной структуре показателей.
Ключевые слова: качество, жилищно-коммунальное хозяйство, система, управление,
саморегулирование, саморазвитие.
Bubenko P. T., Dymchenko O. V. Housing and Communal Services of the Region as a System
Object of Quality Characteristics Research.
The problem of qualitative characteristics evaluation of housing and comunal service as a
system object is examined and the trends to upgrade the quality of services are defined. Based
on the analysis of international experience it is determined that such an important subject as
housing and communal services should be examined on the principles of analysis of qualitative
and functional characteristics. The fact that analytical and design task of housing and communal services quality research as an integrated system consists in its reflection in a specific
indicators structure is substantiated.
Keywords: quality, housing and communal services, system, management, self-regulation,
self-development.
Залуцький І. Р. Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах
системності економічних реформ.
Розглянуто особливості формування та реалізації пріоритетності розвитку сільських
територій при становленні ринкових відносин. Обґрунтовано доцільність та зміст системної євроінтеграційної модернізації вітчизняної політики розвитку сільських територій, спрямованої на формування передумов сталого соціально-економічного розвитку. Визначено склад пріоритетів розвитку сільських територій: збереження самосвідомості та посилення самоідентифікації сільського населення, як носія української
ідентичності, культури і духовності нації; подолання бідності сільського населення на
засадах диверсифікації сільської економіки, доходів населення, його зайнятості та са-
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мозайнятості; формування та розвиток конкурентних переваг сільської території;
забезпечення охорони навколишнього природного середовища та підвищення рівня екологічної безпеки. Запропоновано комплекс невідкладних заходів стосовно їх реалізації в
умовах системного здійснення економічних реформ.
Ключові слова: сільська територія, сталий розвиток, пріоритети розвитку сільських
територій, євроінтеграційна модернізація, економічні реформи..
Залуцкий И. Р. Обоснование приоритетов развития сельских территорий в условиях
системности экономических реформ.
Рассмотрены особенности формирования приоритетности развития сельских территорий при становлении рыночных отношений. Обоснованы целесообразность и
сущность системной евроинтеграционной модернизации отечественной политики
развития сельских территорий, направленной на формирование предусловий устойчивого социально-экономического развития. Определен состав приоритетов развития
сельских территорий: сохранение самосознания и усиление самоидентификации сельского населения как носителя украинской идентичности, культуры и духовности нации;
преодоление бедности сельского населения на принципах диверсификации сельской экономики, доходов населения, его занятости и самозанятости; формирование и развитие
конкурентных преимуществ сельской территории; обеспечение охраны окружающей
природной среды и повышение уровня экологической безопасности. Предложен комплекс
неотложных мер относительно их реализации в условиях системного осуществления
экономических реформ.
Ключевые слова: сельская территория, устойчивое развитие, приоритеты развития
сельских территорий, евроинтеграционная модернизация, экономические реформы.
Zalutskyi I. R. Substantiation of Rural Areas Development Priorities in Terms of Economic
Reforms Consistency.
The features of implementation and realization of rural areas development priorities in terms
of market relations establishment are considered. The necessity and content of systemic eurointegrational modernization of rural areas development home policy directed at forming
of preconditions for socio-economic sustainable development are substantiated. The set of
rural areas development priorities, in particular self-consciousness preservation and selfidentification reinforcement of rural population as a carrier of Ukrainian identity, culture
and spirituality of the nation is determined. The article proposes the ways of rural population
poverty overcoming on the base of rural economy diversification, incomes of the population,
its employment and self-employment as well as substantiates development of rural area competitive advantages, environmental protection and rise in ecological protection level. The
complex of immediate measures on the priorities’ realization in terms of economic reforms
consistency is given.
Key words: rural area, sustainable development, priorities of rural areas development, eurointegrational modernization, economic reforms.
Паянок Т. М. , Задорожня Л. А. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів
України.
Здійснено��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
комплексний аналіз розвитку регіонів України та розглянуто вплив фінансової кризи. Запропоновано методологію розрахунку коефіцієнта економічного розвитку
регіонів, яка ґрунтується на статистичних методах.
Ключові слова: регіон, коефіцієнт економічного розвитку регіону, фінансова криза..
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Паянок Т. Н., Задорожная Л. А. Влияние финансового кризиса на экономическое развитие
регионов Украины.
Осуществлен комплексный анализ развития регионов Украины и рассмотрено
влияние финансового кризиса. Предложена методология расчета коэффициента
экономического развития регионов, основывающаяся на статистических методах.
Ключевые слова: регион, коэффициент экономического развития региона, финансовый
кризис.
Payanok T. M., Zadorozhnya L. A. The Influence of Financial Crisis on Regional Economic
Development of Ukraine.
The complex analysis of regional development of Ukraine is presented and the
issue of financial crisis influence is examined. The methodology for calculation
of the regional economic development coefficient based on statistical methods is
suggested.
Keywords: region, coefficient of regional economic development, financial crisis.
Дяченко Б. І. , Рошко С. М. Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну
діяльність України та регіонів Українських Карпат.
Проаналізовано зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських
Карпат в умовах світової фінансової кризи. Зокрема, у першому розділі розглянуто вплив фінансової кризи на соціально-економічний розвиток окремих країн світу
та України, у другому – проаналізовано динаміку зміни валового регіонального продукту, у третьому – досліджено негативний вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність товарами і послугами України та регіонів Українських Карпат.
Ключові слова: світова фінансова криза, зовнішньоторговельна діяльність, валовий
внутрішній продукт, валовий регіональний продукт, експорт, імпорт, регіони Українських Карпат..
Дяченко Б. И., Рошко С. Н. Влияние мирового финансового кризиса на внешнеторговую
деятельность Украины и регионов Украинских Карпат.
Анализируется внешнеторговая деятельность Украины и регионов Украинских Карпат в условиях мирового финансового кризиса. В первом разделе рассмотрено влияние
финансового кризиса на социально-экономическое развитие отдельных стран мира
и Украины, во втором – анализируется динамика изменения валового регионального
продукта, в третьем – исследовано отрицательное влияние мирового финансового
кризиса на внешнеторговую деятельность товарами и услугами Украины и регионов
Украинских Карпат.
Ключевые слова: мировой финансовый кризис, внешнеторговая деятельность, валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт, экспорт, импорт, регионы
Украинских Карпат.
Dyachenko B. I., Roshko S. M. Influence of the World Financial Crisis on International Trade
of Ukraine and the Regions of Ukrainian Carpathians.
International trade of Ukraine and regions of Ukrainian Carpathians in terms of the world
financial crisis is analyzed. In particular, the influence of financial crisis on social and economic development of specific countries of the world and Ukraine in particular is analyzed
in the first part, while the dynamics of changes in the gross regional product is studied in the
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second part as well as the negative influence of the world financial crisis on international
trade of goods and services of Ukraine and regions of Ukrainian Carpathians is highlighted
in the third part.
Key-words: world financial crisis, international trade, gross domestic product, gross regional
product, export, import, regions of the Ukrainian Carpathian.
Курій Л. О. Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу
та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області).
Розглядаються проблеми конкурентоспроможності, людського розвитку і міграційних
переміщень у регіоні на прикладі Хмельницької області. Досліджується взаємообумовленість даних процесів і явищ, пропонуються заходи зі сприяння формуванню людського потенціалу та зростання конкурентних переваг за рахунок підвищення міграційної
привабливості та залучення мігрантів.
Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, людський потенціал, міграційні процеси..
Курий Л. А. Конкурентоспособность региона в контексте развития человеческого потенциала и миграционных процессов (на примере Хмельницкой области).
Рассматриваются проблемы конкурентоспособности, человеческого развития и миграционных передвижений в регионе на примере Хмельницкой области. Исследуется
взаимообусловленность данных процессов и явлений, предлагаются меры по содействию
формированию человеческого потенциала и возрастанию конкурентных преимуществ
за счёт повышения миграционной привлекательности и привлечения мигрантов.
Ключевые слова: конкурентоспособность региона, человеческий потенциал, миграционные процессы.
Kuriy L. O. Regional Competitiveness in the Context of Human Development and Migration
Processes (on the Example of Khmelnytsky Region).
The problems of competitiveness, human development and migration in the region are considered on the example of Khmelnytsky region. Interdependence of these processes and phenomena
is researched; measures for human capacity formation and growth of competitive advantages
due to migration attractiveness increase and attraction of migrants are offered.
Keywords: competitiveness of a region, human potential, migration processes.
Коваленко Т. О. , Ґудзь П. В. Забезпечення ефективного використання
нергетичного потенціалу металургійної галузі регіону (на прикладі Запорізької області).
Проаналізовано структуру енергоресурсів, що використовується в металургійній галузі Запорізького регіону. На основі запропонованих розрахунків, що базуються на використанні статистичних даних щодо споживання енергоресурсів
в Запорізькій області та норм економії від впровадження енергозберігаючих заходів, визначено можливу економію котельно-пічного палива та електроенергії в
металургійній галузі Запорізького регіону. На підставі виявлених проблемних аспектів розвитку металургійної галузі та розрахованих резервів енергозбереження запропоновані напрямки ефективного використання енергетичного потенціалу Запорізького регіону.
Ключові слова: регіональна економіка, енергетичний потенціал регіону, металургія,
енергозбереження, електроенергія, тариф. .
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Коваленко Т. А., Гудзь П. В. Обеспечение эффективного использования энергетического
потенциала металлургической отрасли региона (на примере Запорожской области).
Проанализирована структура энергоресурсов, которые используется в металлургической отрасли Запорожского региона. На основе предложенных
расчетов, которые базируются на использовании статистических данных
о потреблении энергоресурсов в Запорожской области и норм экономии от
внедрения энергосберегающих мероприятий, определена возможная экономия
котельно-печного топлива и электроэнергии в металлургической отрасли
Запорожского региона. Исходя из выявленных проблемных аспектов развития
металлургической отрасли и рассчитанных резервов энергосбережения, предложены направления эффективного использования энергетического потенциала
Запорожского региона.
Ключевые слова: региональная экономика, энергетический потенциал региона, металлургия, энергосбережение, электроэнергия, тариф.
Kovalenko T. O., Gudz P. V. Maintenance of the Efficient Use of Regional Metallurgical Industry
Energy Potential (on the example of Zaporizhzhya Region).
The structure of the energy resources used in the metallurgical industry of Zaporizhzhya
region is analyzed. On basis of the proposed calculations that are founded on the use of
statistical information about consumption of energy in Zaporizhzhya region and norms of
economy from the introduction of energy saving methods, the possible economy of heavy
and furnace fuel and electricity in metallurgy industries of Zaporizhzhya region is defined.
Considering the existing problematic aspects of metallurgical sector development and calculated reserves of energy saving, the ways of efficient use of Zaporizhzhya region energy
potential are proposed.
Key words: regional economy, energy potential of region, metallurgy, energy-saving, electric
power, tariff.
Палига Є. М. Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки
споживчої цінності.
Розкрито соціально-економічну сутність сучасних корпорацій з позицій інституціональної теорії, сформульовано основні цілі корпоративних структур з урахуванням інтересів різних соціальних груп, що мають відношення до корпорації. На базі ціннісноорієнтованої концепції зростання корпорації обґрунтовано важливість використання
стратегії зростання за рахунок створення споживчої ренти та розроблено методологію формування і управління ланцюжком створення споживчої цінності, що лежить в
основі організації сучасного бізнесу.
Ключові слова: корпорація, економічне зростання, споживча цінність, рента..
Палыга Е.���������������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������������
Н. Управление экономическим ростом корпорации с учетом динамики потребительской ценности.
Раскрыта социально-экономическая сущность современных корпораций с позиций институциональной теории, сформулированы основные цели корпоративных структур с
учетом интересов различных социальных групп, имеющих отношение к корпорации. На
базе ценностно-ориентированной концепции роста корпорации обоснована важность
использования стратегии роста за счет создания потребительской ренты и разработана методология формирования и управления цепочкой создания потребительской
ценности, которая лежит в основе организации современного бизнеса.
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Ключевые слова: корпорация, экономический рост, потребительская ценность, рента.
Palyga Ye. M. Management of Corporation Economic Growth with Account of Consumption
Value Dynamics.
The social and economic essence of modern corporations in terms of institutional theory is
outlined; the basic aims of corporative structures with the account of different social groups’
interests are formulated. On the base of value-oriented concept of corporation growth the
importance of growth strategy use through consumption rent introduction is substantiated
and the methodology of forming and control of consumption value creation chain as a base
of modern business organization is developed.
Key words: corporation, economic growth, consumption value, rent.
Моршнєва І. Б. Сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних
підприємств Львівщини.
Проведено оцінку та аналіз основних економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області. Досліджено стан показників діяльності
сільськогосподарських підприємств, проаналізовано економічні та соціальні показники розвитку аграрних підприємств.
Ключові слова: рентабельність, соціально-економічний розвиток, сільськогосподарські підприємства.
Моршнева И. Б. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития сельскохозяйственных предприятий Львовской области.
Проведены оценка и анализ основных экономических показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий Львовской области. Исследовано состояние показателей
деятельности сельскохозяйственных предприятий, проанализированы экономические
и социальные показатели развития аграрных предприятий.
Ключевые слова: рентабельность, социально-экономическое развитие, сельскохозяйственные предприятия.
Morshnyeva I. B. Current State and Prospects of Social and Economic Development of Lviv
Region Agrarian Enterprises.
Key economic indicators of Lviv region agrarian enterprises are examined. The functioning
conditions of agrarian enterprises are analyzed; economic and social indicators of agrarian
enterprises’ development are estimated.
Keywords: profitability, social and economic development, agrarian enterprises.
Шурпенкова Р. К. Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування
підприємств.
Розглянуто економічну сутність статутного капіталу підприємства, порядок формування та зміни статутного капіталу залежно від форми та виду діяльності підприємства.
Ключові слова: аналіз, капітал, статутний капітал, фінансування, підприємство, гроші, майно, діяльність.
Шурпенкова Р. К. Анализ уставного капитала как основного источника финансирования
предприятий.
Рассмотрены экономическая сущность уставного капитала предприятия, порядок
формирования и изменения уставного капитала в зависимости от формы и вида деятельности предприятия.
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Ключевые слова: анализ, капитал, уставной капитал, финансирование, предприятие,
деньги, имущество, деятельность.
Shurpenkova R. K. Analysis of the Chartered Capital as a Basic Source of Enterprise Funding.
Economic essence of the chartered capital of enterprise is considered, order of forming and
change of the chartered capital depending on a form and type of enterprise activity is analyzed.
Keywords: analysis, capital, chartered capital, funding, enterprise, money, property, activity.
Мних О. Б. , Захарчин Г. М. , Гончаров Є. В. Особливості інноваційно-організаційного
розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи.
Визначено кількісні і якісні зміни зовнішнього і внутрішнього середовища розвитку регіональної економіки в контексті активізації інноваційної діяльності в Україні. Окреслено проблеми пасивності підприємницьких структур щодо впровадження інновацій в
умовах поглиблення кризи. Побудовано виробничі функції, які дозволяють оцінити характер розвитку різних секторів економіки.
Ключові слова: регіональна економіка, інвестиції в інноваційний продукт, інноваційна
активність підприємства, інтелектуальний капітал
Мных О. Б., Захарчын Г. М., Гончаров Е. В. Особенности нновационно-организационного
развития региональной экономики в условиях углубления кризиса.
Определены количественные и качественные изменения внешней и внутренней среды
развития региональной экономики в контексте активизации инновационной деятельности в Украине. Выделены проблемы пассивности предпринимательских структур
по внедрению инноваций в условиях углубления кризиса. Построены производственные
функции, позволяющие оценить характер развития разных секторов экономики.
Ключевые слова: региональная экономика, инвестиции в инновационный продукт, инновационная активность предприятия, интеллектуальный капитал.
Mnykh O. B., Zakharchyn G. M., Goncharov Ye. B. Features of Regional Economy InnovativeOrganizational Development in the Conditions of Crisis Deepening.
The qualitative and quantitative changes in external and internal environment of regional economic development in the context of promotion of innovative activity in Ukraine are outlined.
The issues of businesses establishments’ passivity in innovations implementation in terms of
crisis deepening are stressed. Industrial functions that enable evaluation of the economy sectors’ development nature are built.
Key words: regional economy, investments in innovative products, innovative activity of enterprises, intellectual capital.
Рудь Н. Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки.
Розроблена методика оцінки інноваційного потенціалу регіону, який включає ресурсну
і результативні складові, що дозволить формувати обґрунтовану науково-інноваційну
політику розвитку регіону. Інноваційний процес запропоновано розглядати за стадіями: генерації, передачі, освоєння та використання знань.
Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційний процес, оцінка, методологічні
підходи. .
Рудь Н. Т. Инновационный потенциал региона: новые подходы к оценке.
Разработана методика оценки инновационного потенциала региона, включающего
ресурсную и результативную составляющие, что позволяет формировать обоснован16
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ную научно-инновационную политику региона. Инновационный процесс предложено
рассматривать по стадиям: генерации, передачи, освоения и использования знаний.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационный процесс, оценка, методологические подходы.
Rud N. T. Innovative Capacity of a Region: New Approaches to Estimation.
The methodology of regional innovative capacity estimation that includes resource and result
constituents is elaborated. This methodology enables forming of the well-grounded scientific
and innovative policy of regional development. Innovative process is proposed to be considered according to the following subsystems: generation, transfer, absorption and application
of knowledge.
Key words: innovative capacity, innovative process, estimation, methodological approaches.
Кльоба Л. Г. Конкурентний механізм розвитку банківської діяльності.
Розглянуто актуальні проблеми впливу конкуренції на розвиток банківської діяльності. Результати даного дослідження полягають в приверненні уваги банкірів та науковців до необхідності поглибленого вивчення теоретичних засад та практичних аспектів конкурентоспроможності банківського бізнесу.
Ключові слова: банк, банківська діяльність, конкуренція, економічна конкуренція,
банківська конкуренція, конкурентний механізм, конкурентне середовище, конку
рентоспроможність..
Кльоба Л. И. Конкурентный механизм развития банковской деятельности.
Рассмотрены актуальные проблемы влияния конкуренции на развитие банковской деятельности. Результаты данного исследования заключаются в
привлечении внимания банкиров и ученых к необходимости углубленного изучения теоретических основ и практических аспектов конкурентоспособности
банковского бизнеса.
Ключевые слова: банк; банковская деятельность; конкуренция; экономическая конкуренция; банковская конкуренция; конкурентный механизм; конкурентная среда;
конкурентоспособность.
Klyoba L. G. Competitive Mechanism of Banking Development.
Urgent issues of competition impact on banking activity are outlined. Results of this study
consist in drawing attention of bankers and scientists to the necessity of profound study of
theoretical basis and practical aspects of the banking business competitiveness.
Key words: bank, banking, competition, economic competition, banking competition, the
competitive mechanism, the competitive environment, competitiveness.
Гало М. , Алмаші Л. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках
програм Європейського Союзу.
Розглянуті питання вирівнювання розвитку регіонів Угорщини, а саме децентралізація, зменшення рівня відставання між окремими регіонами, забезпечення суспільству рівних шансів існування та розвитку, стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в економічно відсталі східні регіони. Проаналізовано план розвитку Нової Угорщини в близький перспективі, в якому домінація Будапешта повинна знижуватися.
Ключові слова: регіональна політика, децентралізація, іноземні інвестиції.
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Гало М., Алмаши Л. Региональная политика развития Венгрии и ее реализация в рамках
программ Европейского Союза.
Рассмотрены вопросы выравнивания развития регионов Венгрии, а именно децентрализация, уменьшение уровня отставания между отдельными регионами, обеспечение
обществу равных шансов существования и развития, стимулирование привлечения
прямых иностранных инвестиций в экономически отсталые восточные регионы. Проанализирован план развития Новой Венгрии в близкой перспективе, в которой доминация
Будапешта должна снижаться.
Ключевые слова: региональная политика, децентрализация, иностранные инвестиции.
Halo M., Almashi L. Regional Development Policy in Hungary and its Implementation in the
Framework of Programme of the European Union.
The issues of the regional development alignment of Hungarian regions, namely decentraliza
tion, reducing of the lag between separate regions, providing the publicity with equal chances
of existence and development as well as foreign direct investment attraction to economically
depressed eastern regions are outlined. The development plan of the New Hungary for the
nearest future, in which Budapest domination should be declined, is analyzed.
Keywords: regional policy, decentralization, foreign investment.
Мойсеєнко І. П. Інтелектуальна складова економічної безпеки України.
Економічна безпека держави в умовах інтелектуалізації суспільних процесів визначається ефективністю використання інтелектуального потенціалу в зв’язку зі зростанням його ролі в інноваційному розвитку економіки. Сформульовано цілі стратегії економічної безпеки на основі використання інтелектуального потенціалу України. Визначено заходи реалізації стратегії та напрями вдосконалення організаційно-економічного
регулювання інтелектуальної сфери.
Ключові слова: економічна безпека, інтелектуальний потенціал, освітній потенціал,
інноваційний розвиток..
Моисеенко И. П. Интеллектуальная составляющая экономической безопасности Украины.
Экономическая безопасность государства в условиях интеллектуализации общественных
процессов определяется эффективностью использования интеллектуального потенциала
в связи с ростом его роли в инновационном развитии экономики. Сформулированы цели
стратегии экономической безопасности на основе использования интеллектуального
потенциала Украины. Определены меры реализации стратегии и направления совершенствования организационно-экономического регулирования интеллектуальной сферы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, интеллектуальный потенциал, образовательный потенциал, инновационное развитие.
Moiseenko I. P. Intellectual Constituent of Ukrainian Economic Security.
The economic security of the state in terms of social processes intellectualization is determined by efficiency of intellectual capacity use due to the increase of its role in innovative
economic development. The aims of economic security strategy are formulated based on
the use of intellectual capacity of Ukraine. The measures of strategies implementation and
directions for improvement of organizational and economic regulation of intellectual sphere
are defined.
Keywords: economic security, intellectual potential, educational potential, innovative deve
lopment.
18
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Шірінян Л. В. Специфіка і перспективи формування ринкового попиту на страхування
для незаможного населення України.
Проведено опитування населення з різним рівнем статку і проаналізовано відповіді на
ключові питання анкети для перевірки дії закону ринкового попиту на страхування для
малозаможних верств населення. Опитування виявило як позитивні, так і негативні
результати. Висунуто і перевірено три гіпотези щодо наявності кореляції між рівнем статку, бажаною страховою премією і бажаним страховим відшкодуванням. Доведено, що для випадку страхування незаможних людей кореляція між бажаною премією і бажаним відшкодуванням є такою, що описується експоненціальним законом.
Ключові слова: ринковий попит на страхування, мікрострахування, гіпотеза, ціна,
страхова премія, страхове відшкодування, експоненціальний закон.
Ширинян Л. В. Специфика и перспективы формирования рыночного спроса на страхование для малоимущего населения Украины.
Проведен опрос населения с разным уровнем благосостояния и проанализированы ответы
на ключевые вопросы анкеты для проверки действия закона рыночного спроса на страхование для малоимущих слоев населения. Опрос выявил как позитивные, так и негативные
результаты. Выдвинуты и проверены три гипотезы относительно наличия корреляции
между уровнем благосостояния, желаемой страховой премией и желаемым страховым
возмещением. Доказано, что для случая страхования малоимущих людей корреляция между
желаемой премией и желаемым возмещением описывается экспоненциальным законом.
Ключевые слова: рыночный спрос на страхование, микрострахование, гипотеза, цена,
страховая премия, страховое возмещение, экспоненциальный закон.
Shirinyan L. V. Specifics and Perspectives of the Insurance Market Demand Formation for
Low-Income Population of Ukraine.
Public opinion survey among the population with different level of welfare is conducted and
the answers to key questions of the questionnaire are analyzed in order to check the operation
of the market demand for insurance for the low-income population. Survey found out both
positive and negative results. Three hypotheses about existence of correlation between the
level of welfare, desired insurance premium and desired insurance compensation are suggested
and tested. The fact that in the case of insurance of low-income population the correlation
between the desired insurance premium and the desired insurance compensation conforms to
the exponential law is proven.
Keywords: market demand for insurance, microinsurance, hypothesis, price, insurance premium, insurance compensation, exponential law.
Іляш О. І. , Васильців Т. Г. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення
розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів.
Досліджено особливості функціонування інститутів ринку праці в системі соціальної
безпеки регіону. Визначено недоліки інституціонального забезпечення розвитку ринку
праці. Запропоновано правові, адміністративні, організаційно-економічні напрями легалізації ринку праці та зайнятості населення.
Ключові слова: соціальна безпека регіону, ринок праці, інституціалізація, легалізація,
зайнятість, соціальні загрози, небезпеки соціальної сфери.
Иляш О. И., Васыльцив Т. Г. Направления усовершенствования институционного обеспечения развития и легализации рынка труда в системе социальной безопасности регионов.
Исследованы особенности функционирования институтов рынка труда в системе социальной безопасности региона. Определены недостатки институционного
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обеспечения развития рынка труда. Предложены правовые, административные,
организационно-экономические направления легализации рынка труда и занятости
населения.
Ключевые слова: социальная безопасность региона, рынок труда, інституционализация,
легализация, занятость, социальные угрозы, опасности социальной сферы.
Ilyash О. I., Vasyltsiv T. G. Directions of Institutional Maintenace Improvement of Labour
Market Development and Legalization in the System of Regional Social Security.
The features of labour market institutes functioning in the system of regional social security
are outlined. The shortcomings of labour market institutional maintenance are defined. Legal,
administrative, organizational and economic directions of labour market and employment
legalization are offered.
Keywords: social security of region, labour market, institutionalization, legalization, employment, social threats, dangers of social sphere.
Ляшенко О. І. ,ХомичС. В.Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування
та функціонування технологічного укладу.
На основі теорії біфуркацій (катастроф) запропонована динамічна модель впливу інтелектуального капіталу на процес формування технологічного виробничого укладу.
Проаналізовано ефекти, що виникають при заміщенні технологічних укладів.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, технологічний уклад, модель, моделювання,
теорія біфуркацій.
Ляшенко Е.И., Хомич С.В. Моделирование воздействия интеллектуального капитала на
формирование и функционирование технологического уклада.
На основе теории бифуркаций (катастроф) предложена динамическая модель воздействия интеллектуального капитала на процесс формирования технологического
производственного уклада. Проанализированы эффекты, возникающие при замене
технологических укладов.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, технологический уклад, модель, моделирование, теория бифуркаций.
Lyashenko O. I., Khomych S. V. Modelling of Intellectual Capital Influence on Formation and
Functioning of Technological Mode.
Dynamic model of intellectual capital influence on the process of technological production
mode forming is proposed based on the theory of bifurcation (catastrophes). The effects caused
by substitution of technological modes are analyzed.
Keywords: intellectual capital, technological mode, model, modelling, theory of bifurcation.
Фарафонова Н. В. Необхідність розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської
техніки для потреб аграрного сектору економіки (на прикладі Житомирської області).
Проаналізовано рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств технічними засобами виробництва. Розраховано потребу аграрних підприємств Житомирської
області в основних видах сільськогосподарської техніки та обсягах капітальних вкладень на їх відтворення. Досліджено, що в умовах сьогодення важливого значення набуває розвиток ринкової інфраструктури: центрів технічного обслуговування сільськогосподарської техніки і устаткування, банківської та фінансово-кредитної системи,
інформаційно-консультаційних центрів.
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Ключові слова: техніко-технологічна забезпеченість, основні виробничі засоби, сільськогосподарська техніка, сільськогосподарські підприємства
Фарафонова Н. В. Необходимость развития инфраструктуры рынка сельскохозяйствен
ной техники для нужд аграрного сектора экономики (на примере Житомирской области).
Проанализирован уровень обеспеченности сельскохозяйственных предприятий
техническими средствами производства. Рассчитана потребность аграрных предприятий Житомирской области в основных видах сельскохозяйственной техники и
объемах капитальных вложений на их воспроизведение. Исследовано, что в сегодняшних условиях важное значение приобретает развитие рыночной инфраструктуры:
центров технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования,
банковской и финансово-кредитной системы, информационно-консультационных
центров.
Ключевые слова: технико-технологическая обеспеченность, основные производствен
ные средства, сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные предприятия.
Farafonova N. V. The Necessity of Agricultural Equipment Market Infrastructure Development
for the Needs of Agricultural Sector (on the Example of Zhytomyr Region)
The level of agricultural enterprises provision with technical means of production is analyzed. Zhytomyr region agricultural enterprises need for main agricultural machinery and
capital investment is calculated. The fact that in today’s conditions development of market
infrastructure gains more and more importance, in particular agricultural machinery and
equipment maintenance centers, banking and financial-credit system as well as information
and consulting centers, is proven.
Keywords: technical and technological security, main production facilities, agricultural machinery, agricultural enterprises.
Дребот О. І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та
її регіонів.
Розглянуто питання налагодження природоохоронного державного управління як свідомого, цілеспрямованого та активного виду людської діяльності, спрямованого на
створення, організацію і збереження територій та об’єктів природно-заповідного
фонду (ПЗФ).
Ключові слова: природно-заповідний фонд, управління, природоохоронне державне
управління.
Дребот О. И. Система государственного управления природно-заповедным фондом Украины и ее регионов.
Рассмотрен вопрос налаживания природоохранного государственного управления
как сознательного, целенаправленного и активного вида человеческой деятельности,
направленного на создание, организацию и сохранение территорий и объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ).
Ключевые слова: природно-заповедный фонд, управление, природоохранное государственное управление.
Drebot O. I. The System of Nature-Reserve Fund State Governance in Ukraine and its Regions.
The problem of establishing environmental governance as a conscious, purposeful and active
kind of human activity aimed at creating, organizing and maintaining of territories and objects
of the nature reserve fund is considered.
Keywords: nature reserve fund, management, environmental governance.
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Жук П. В. , Соха Ю. І. Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної
безпеки.
Розглянуто питання щодо місця природно-техногенних загроз у системі національної
безпеки. Охарактеризовано рівень та особливості природно-техногенних загроз в Україні. Звернуто увагу на регіональні відмінності у структурі та рівні природно-техногенних
загроз. Зроблено висновок щодо недостатньої ефективності протидії загрозам такого характеру в Україні та запропоновано низку першочергових завдань, вирішення яких
підвищить природно-техногенну безпеку держави.
Ключові слова: природно-техногенні загрози, національна безпека, надзвичайні ситуації, регіон.
Жук П. В., Соха Ю. И. Региональные природно-техногеннные угрозы в системе национальной безопасности.
Рассмотрены вопросы о месте природно-техногенных угроз в системе национальной
безопасности. Охарактеризированы уровень и особенности природно-техногенных
угроз в Украине. Обращено внимание на региональные отличия в структуре и уровне
природно-техногенных угроз. Сделан вывод о недостаточной эффективности противодействия угрозам такого характера в Украине и предложен ряд первоочередных
задач, решение которых повысит природно-техногенную безопасность государства.
Ключевые слова: природно-техногенные угрозы, национальная безопасность, чрезвычайные ситуации, регион.
Zhuk P. V., Sokha Yu. I. Regional Natural and Technogenic Threats in the System of National
Security.
The place of natural and technogenic threats in the system of national security is outlined. The
level and peculiarities of natural and technogenic threats in Ukraine are characterized. Special attention is paid to regional differences in structure and level of natural and technogenic
threats. Conclusions over poor efficiency of counteraction against such threats in Ukraine
are made and the range of top-priority tasks over improvement of natural and technogenic
security of the state is proposed.
Key words: natural and technogenic threats, national security, emergency situations,
region.
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даної проблеми; формулювання цілей статті (постановку завдання); виклад основного
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат, статистичних
даних, географічних назв, власних імен.
5. Цифровий матеріал по можливості зводиться в таблиці і не дублюється в тексті. Таблиці
повинні бути компактними, мати порядковий номер, а їх шапки – точно відповідати
змісту граф. Під кожною таблицею дається посилання на джерело інформації.
6. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки та схеми не слід
перевантажувати текстовими написами.
7. Список літератури наводять у порядку згадування джерела в кінці статті й оформляють
відповідно до сучасних вимог (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
8. Редакція залишає за собою право скорочувати і вносити редакційні правки у текст статей.
9. Статті, оформлені з порушенням даних правил, редакцією не розглядаються і не
повертаються авторам.
10. У зв’язку з великими видатками на підготовку та видання журналу авторського гонорару
редакція не сплачує.
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ÄÎ ÓÂÀÃÈ ×ÈÒÀ×²Â!
Òðèâàº ïåðåäïëàòà íà âñåóêðà¿íñüêèé íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé
æóðíàë «Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà» íà 2012 ð³ê.
Ó æóðíàë³ âèñâ³òëþþòüñÿ òåîðåòè÷í³ òà ïðèêëàäí³ ïèòàííÿ,
ïîâ’ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿
ïîë³òèêè â Óêðà¿í³, ïðîáëåìàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ
¿¿ ðåã³îí³â. Ïîäàþòüñÿ îô³ö³éí³ ìàòåð³àëè, ä³ëîâà ³íôîðìàö³ÿ,
ïîâ³äîìëåííÿ, ðåöåíç³¿.
Æóðíàë îð³ºíòîâàíèé íà íàóêîâö³â, âèêëàäà÷³â, óïðàâë³íö³â,
ñïåö³àë³ñò³â íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, ï³äïðèºìö³â, àñï³ðàíò³â.
Ïåð³îäè÷í³ñòü æóðíàëó: ùîêâàðòàëüíà.

Îôîðìèòè ïåðåäïëàòó íà æóðíàë «Ðåã³îíàëüíà
åêîíîì³êà» на 2012 р. ìîæíà â óñ³õ ïîøòîâèõ â³ää³ëåííÿõ Óêðà¿íè;
ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 48356; ïåðåäïëàòíà ö³íà íà I півріччя 2012 ð. –
83 ãðí. 84 коп.

Àäðåñà ðåäàêö³¿: âóë. Êîçåëüíèöüêà, 4, 79026 Україна, ì. Ëüâ³â,
²íñòèòóò ðåã³îíàëüíèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Ïåðåäïëà÷óéòå
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