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Анотації
Писаренко С. М. Інноваційна складова структурної трансформації національної економікию
Розглядається існування об’єктивної необхідності проведення структурної
трансформації національної економіки України на інноваційній основі. Висвітлюються результати аналізу сучасного стану її промисловості, який визначається значним відставанням розвитку науково-технічної сфери, конкурентоспроможності від розвинених країн світу. Структурна трансформація, проведена на інноваційній основі у відповідності до наявних конкурентних переваг
країни, буде сприяти зміні структури, обсягів експорту промисловості і відповідно підвищенню конкурентоспроможності національної економіки на внутрішньому і світовому ринках.
Ключові слова: інновація, конкурентоспроможність,��������������������������
кластер,�����������������
�������������������������
національна
����������������
економіка, структурна трансформація, інноваційна інфраструктура.
Писаренко С. М. Инновационная составляющая структурной трансформации
национальной экономики.
Рассматривается существование объективной необходимости проведения
структурной трансформации национальной экономики Украины на инновационной основе. Освещаются результаты анализа современного состояния
ее промышленности, которое характеризуется значительным отставанием
развития научно-технической сферы, конкурентности от развитых стран
мира. Структурная трансформация, проведенная на инновационной основе в
соответствии с существующими конкурентными преимуществами страны,
будет способствовать изменениям структуры, объемов экспорта промышленности, повышению уровня конкурентоспособности национальной экономики на
внутреннем и мировом рынках.
Ключевые слова: инновация, конкурентоспособность, кластер, национальная
экономика, структурная трансформация, инновационная инфраструктура.
Pysarenko S. M. Innovative Component of Structural Transformation of National
Economy.
The existence of objective need for structural transformation of Ukraine’s national
economy on innovation basis is stressed. The results of analysis of current state of
Ukrainian industry, which is characterized by considerable lag in development of
scientific-technological field and competitiveness comparing with the developed
countries, are presented. Structural transformation performed on innovative basis
in accordance with existing competitive advantage of the country will facilitate the
restructuring, change in export volumes of industries and consequently rise the competitiveness of national economy on domestic and world markets.
Key words���������������������������������������������������������������������������
: innovation,
�������������������������������������������������������������������������
competitiveness, cluster, national economy, structural transformation, innovation infrastructure.
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Максимчук М.������������������������������������������������������������
В.���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Регіональний
��������������������������������������������������������
інституціоналізм: пошуки концептуальних засадю
На основі використання наукових джерел досліджується проблематика можливості використання інституційного підходу в регіональних дослідженнях. Аналізується використання поняття регіонального інституціоналізму. Подаються можливі напрями побудови концептуальної моделі використання інституційного інструментарію в регіональних дослідженнях, а також окреслюються можливості їх використання в практиці структурування господарської діяльності, зокрема реконцептуалізація регіональної політики.
Ключові слова: інститут, інституціоналізм, регіон, регіональна економіка,
регіональні дослідження, діяльність, діяльнісний підхід, суб’єкт-орієнтований
підхід, реконцептуалізація.
Максимчук М. В. Региональный институционализм: поиски концептуальных
оснований.
На основе использования научных источников исследуется проблематика возможности использования институционального подхода в региональных исследованиях. Анализируется использование понятия регионального институционализма. Представлены возможные направления построения концептуальной
модели использования институционального инструментария в региональных
исследованиях, а также определяются возможности их использования в практике структурирования хозяйственной деятельности, в частности реконцептуализация региональной политики.
Ключевые слова: институт, институционализм, регион, региональная
экономика, региональные исследования, деятельность, деятельностный подход, субъект-ориентированный подход, реконцептуализация.
Maksymchuk M. V. Regional Institutionalism: the Search of Conceptual Framework.
The possibility of the institutional approach application in regional studies based on
the use of scientific sources is investigated. Using of the concept of regional institutionalism is analyzed. Possible directions of construction of conceptual model using
institutional tools in regional studies are presented, as well as the possibility of their
use in the practice of business activity structuring, including reconceptualization of
regional policy, is outlined.
Keywords: institute, institutionalism, region, regional economics, regional research,
activity, activity approach, subject-oriented approach, reconceptualization.
Кифяк В. Ф. , Кифяк О. В. Регіональні детермінанти становлення туристичної
галузі в контексті розвитку «зеленої економіки».
Визначається вплив туризму на навколишнє середовище та виділяються основні групи факторів, що сприяють становленню туристичної галузі у регіоні.
Визначено шляхи досягнення ефективності функціонування туристичної галузі в контексті розвитку «зеленої економіки». Окрема увага приділяється національним природним паркам, біосферним заповідникам, розвитку екологічного
(зеленого) та сільського туризму.
8
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Ключові слова: регіональні детермінанти, туристична галузь, «зелена економіка», навколишнє середовище, туристичні ресурси, фактори розвитку, екологічні ризики, ефективність діяльності, екологічний (зелений) туризм, сільський туризм.
Кифяк В. Ф., Кифяк А. В. Региональные детерминанты становления туризма в
контексте развития «зеленой экономики».
Определяется влияние туризма на окружающую среду и выделяются основные
группы факторов, способствующих становлению туристической отрасли в
регионе. Определены пути достижения эффективности функционирования
туристической отрасли в контексте развития «зеленой экономики». Отдельное
внимание уделяется национальным природным паркам, биосферным заповедникам, развитию экологического (зеленого) и сельского туризма.
Ключевые слова: региональные детерминанты, туристическая отрасль, «зеленая экономика», окружающая среда, туристские ресурсы, факторы развития,
экологические риски, эффективность деятельности, экологический (зеленый)
туризм, сельский туризм.
Kyfyak V. F., Kyfyak O. V. Regional Determinants of Tourism Industry Development
in Context of Development the “Green Economy”.
The influence of tourism on an environment is determined and the basic groups of
factors that promote the development of tourism industry in a region are defined. The
ways of achievement of tourist industry functioning efficiency are determined in context of development the «green economy». Special attention is spared to the national
natural parks, biosphere reserves, development of ecological (green) and rural tourism.
Key words: regional determinants, tourism industry, «green economy», environment,
tourism resources, factors of development, ecological risks, efficiency of activity,
ecological (green) tourism, rural tourism.
Василенко Д. В. Деякі прийоми діагностики функціонування регіональної економічної системи.
Розглянуто стадії розвитку регіональної економічної системи на прикладі підсистеми продуктивних сил. На базі цих стадій запропонована матриця діагностики функціонування підсистеми продуктивних сил. За результатами аналізу
її основних елементів виявлено залежності, при яких виконуються ті чи інші
умови функціонування підсистеми продуктивних сил.
Ключові слова: регіональна економічна система, діагностика, матриця, функціонування, підсистема продуктивних сил.
Василенко Д. В. Некоторые приемы диагностики функционирования региональной экономической системы.
Рассмотрены стадии развития региональной экономической системы на примере подсистемы производительных сил. На базе данных этих стадий предложена
матрица диагностики функционирования подсистемы производительных сил.
По результатам анализа ее основных элементов обнаружены зависимости, при
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которых выполняются те или другие условия функционирования подсистемы
производительных сил.
Ключевые слова: региональная экономическая система, диагностика, матрица,
функционирование, подсистема, производительные силы.
Vasylenko D. V. Some Methods of Diagnostics of the Regional Economic System Functioning.
The stages of development of the regional economic system are considered on the
example of subsystem of productive forces. On the base of these stages the matrix of
diagnostics of functioning of productive forces subsystem is developed. As a result of
analysis of its basic elements the dependences which stipulate one or other condition
of productive forces subsystem functioning are defined.
Keywords: regional economic system, diagnostics, matrix, functioning, subsystem,
productive forces.
Мартьянов М. П. Структурні деформації як фактор стримування економічного
розвитку Вінницького регіону.
Розглянуто�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
характер і динаміку структурних перетворень в економіці Вінницької області. Показано, що структурні деформації є одним з головних факторів
гальмування економічного розвитку області. Подолання структурних диспропорцій потребує спрямування інвестиційних потоків у галузі економіки вищих технологічних укладів, формування сприятливого інституціонального середовища.
Ключові слова: структура економіки, економічний розвиток, інновації, інститу
ціональне середовище.
Мартьянов М. П. Структурные деформации как фактор сдерживания экономического развития Винницкого региона.
Рассмотрены характер и динамика структурных преобразований в экономике
Винницкой области. Показано, что структурные деформации есть одним из
главных факторов торможения экономического развития области. Преодоление структурных диспропорций нуждается в направлении инвестиционных
потоков в отрасли экономики высших технологических укладов, формировании
благоприятной институциональной среды.
Ключевые слова: структура экономики, экономическое развитие, инновации,
институциональная среда.
Martyanov M. P. Structural Deformation as Economic Development Restrain Factor
in Vinnytsya Region.
The nature and dynamics of structural transformations in the economy of Vinnytsya
region are examined. It is shown that structural deformations are one of the main
factors of economic development restrain in the region. Overcoming of structural imbalances requires directing of investment flows into the highly technological economy
spheres and creating of favorable institutional environment.
Key words: economic structure, economic development, innovation, institutional
environment
10
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Семів С. Р. Пріоритети розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої
кооперації України на регіональному рівні.
Проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку зовнішньоторговельного співробітництва підприємств та організацій споживчої кооперації України.
Розглянуто тенденції та особливості здійснення зовнішньоторговельних операцій на рівні обласних кооперативних організацій. Визначено механізми посилення конкурентоспроможності споживчої кооперації на зовнішньому ринку з
врахуванням регіональних конкурентних відмінностей.
Ключові слова: споживча кооперація, зовнішньоторговельна діяльність,
зовнішньоторговельна інфраструктура, конкурентоспроможність.
Семив С. Р. Приоритеты развития внешнеторговой деятельности потребительской кооперации Украины на региональном уровне.
Проанализированы современное состояние и проблемы развития внешнеторгового сотрудничества предприятий и организаций потребительской
кооперации Украины. Рассмотрены тенденции и особенности осуществления
внешнеторговых операций на уровне областных кооперативных организаций.
Обоснованы механизмы усиления конкурентоспособности потребительской
кооперации на зарубежном рынке с учетом региональных конкурентных особенностей.
Ключевые слова: потребительская кооперация, внешнеторговая деятельность,
внешнеторговая инфраструктура, конкурентоспособность.
Semiv S. R. Priorities of Development of Consumer Cooperation Foreign Activity in
Ukraine at the Regional Level.
Current situation and problems of development of foreign trade relations of consumer
cooperation enterprises and organizations in Ukraine are analyzed. Trends and
peculiarities of the foreign trade operations at regional cooperative organizations
level are examined. The mechanisms to strengthen the competitiveness of consumer
cooperation in the external market taking into account regional competitive differences are outlined.
Keywords: consumer cooperatiion, foreign trade activities, foreign trade infrastructure, competitiveness.
Олексюк Г. В. , Химич О. В. Сучасний стан розвитку районів Львівщини з точки зору інвестування.
Розглянуто основні напрямки розвитку та види діяльності у районах Львівщини, також досліджено їх спеціалізацію та інвестиційний потенціал. Здійснено рейтингову оцінку районів Львівщини за основними показниками. Визначено, що значна частина регіонів розвивається нерівномірно. Сформовано основні фактори негативного впливу на інвестиційну активність в області. Запропоновано рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості та заходи, що сприятимуть розкриттю інвестиційного потенціалу Львівської області.
Ключові слова: інвестиційний потенціал, розвиток районів, фактори інвестиційної привабливості, перспективні напрями діяльності, регіон.
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Олексюк А. В., Химич О. В. Современное состояние развития районов Львовщины
с точки зрения инвестирования.
Рассмотрены основные направления развития и виды деятельности в районах
Львовщины, также исследованы их специализация и инвестиционный потенциал. Осуществлена рейтинговая оценка районов Львовщины по основным показателям. Определено, что значительная доля регионов развивается неравномерно.
Сформированы основные факторы негативного влияния на инвестиционную
активность в области. Предложены рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности и мероприятия, способствующие раскрытию
инвестиционного потенциала Львовской области.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, развитие районов, факторы инвестиционной привлекательности, перспективные направления деятельности,
регион.
Oleksyuk H. V., Khymych O. V. Current Development State of the Districts of Lviv
Region from the Perspective of Investment.
The main development directions and types of activity in the districts of Lviv region
are examined and their specialization and investment potential is researched. The
ranking of the districts of Lviv region by the main indicators is conducted. The fact
that the regions significantly differ in the development level is proven. The main factors that affect investment activity in the region are defined. Recommendations to
increase investment attractiveness and measures to promote investment potential of
the Lviv region are proposed.
Keywords: investment potential, districts development, the investment attractiveness
factors, promising directions of activity, region.
Ісаян А.М. Тенденції розвитку кредитування підприємств АПК банками України.
Визначено об’єктивну необхідність використання кредитних відносин в аграрній сфері економіки, досліджено стан і тенденції розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств з банками, а також сучасні умови банківського кредитування підприємств галузі. Виділено основні проблеми залучення кредитних ресурсів підприємствами АПК. Визначено роль держави та бюджетних коштів у забезпеченні сталого та ефективного процесу кредитування підприємств АПК.
Ключові слова: банки, підприємства АПК, банківське кредитування, пільгове
кредитування.
Исаян А. М. Тенденции развития кредитования предприятий АПК банками
Украины.
Определена объективная необходимость использования кредитных отношений
в аграрной сфере экономики, исследованы состояние и тенденции развития
кредитных отношений сельскохозяйственных предприятий с банками, а также
современные условия банковского кредитования предприятий отрасли. Выделены основные проблемы привлечения кредитных ресурсов предприятиями АПК.
12

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2012, №4

Определена роль государства и бюджетных средств в обеспечении устойчивого
и эффективного процесса кредитования предприятий АПК.
Ключевые слова: банки, предприятия АПК, банковское кредитование, льготное
кредитование.
Isayan A. M. Trends of Agricultural Enterprises Lending by Ukrainian Banks.
The objective need for credit relations in the agrarian sector of economy is stressed.
Current state and trends in agricultural enterprises’ credit relations with banks are
examined and modern conditions of the industry enterprises lending by banks are
outlined. The main problems of credit resources attraction by agricultural enterprises
are defined. The role of the state and of budget funds in maintenance of sustainable
and efficient process of agricultural enterprises crediting is determined.
Keywords: banks, agricultural enterprises, bank lending, concessional lending.
Палига Є. М. Удосконалення методичних підходів до обґрунтування угод щодо
злиттів і поглинань компаній на основі оцінки ефекту синергії.
Поглиблено поняття ефекту синергії в контексті злиттів і поглинань компаній. Досліджено взаємозв’язок між чистою приведеною вартістю ефекту синергії та ефективністю злиттів і поглинань компаній, описано підходи та методи оцінки ефекту синергії від злиття і поглинання. Наведено характеристику та наукове обґрунтування алгоритму відбору угод зі злиття (поглинання),
який дозволить уникнути неефективних угод щодо реструктуризації компаній.
Ключові слова: злиття, поглинання, ефект синергії, чиста приведена вартість
ефекту синергії, реструктуризація компаній, підходи та методи оцінки, ефективність.
Палыга Е. Н. Совершенствование методических подходов к обоснованию соглашений по слияниям и поглощениям компаний на основе оценки эффекта синергии.
Углублено понятие эффекта синергии в контексте слияний и поглощений
компаний. Исследована взаимосвязь между чистой приведенной стоимостью
эффекта синергии и эффективностью слияний и поглощений компаний, описаны подходы и методы оценки эффекта синергии от слияния и поглощения.
Приведены характеристика и научное обоснование алгоритма отбора сделок
по слиянию (поглощению), который позволит избежать неэффективных сделок
по реструктуризации компаний.
Ключевые слова: слияние, поглощение, эффект синергии, чистая приведенная
стоимость эффекта синергии, реструктуризация компаний, подходы и методы
оценки, эффективность.
Palyha Ye. M. Development of Methodical Approaches to the Study of Agreements on
Mergers and Acquisitions Based on Synergy Effect Estimation.
Concept of the synergy effect in the context of mergers and acquisitions of companies
is extended. The interdependence between net present value of the synergy effect and
efficiency of mergers and acquisitions of companies is investigated. The approaches
and the methods of estimation of synergy effect of mergers and acquisitions are
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described. Description and scientific substantiation of procedure of mergers and
acquisitions deals selection, which allows avoiding inefficient deals of companies
restructuring, is presented.
Keywords: merger, acquisition, synergy effect, net present value of the synergy effect,
restructuring of companies, approaches and methods of estimation, efficiency.
Бистряков І. К. , Пилипів В. В. Фінансовий простір держави: відтворення територіальних економічних систем.
Здійснено термінологічне розмежування понять фінансове середовище, фінансова система і фінансовий простір, що розкривають сучасний механізм функціонування територіальних економічних систем різних рівнів. Визначено ієрархію
формування фінансового простору держави в рамках його загальнонаціонального, регіонального та локального територіальних рівнів. Обґрунтовано напрями
управління фінансовим простором держави. Механізм капіталізації активів визначено джерелом забезпечення відтворення територіальних економічних систем. Обґрунтовано доцільність використання механізму сек’юритизації активів
для введення в оборот некапіталізованих елементів національного багатства.
Ключові слова: територіальні економічні системи, відтворення, фінансовий
простір, капіталізація активів.
Быстряков И. К., Пылыпив В. В. Финансовое пространство государства: воспроизводство территориальных экономических систем.
Произведено терминологическое размежевание понятий финансовая среда,
финансовая система и финансовое пространство, которые раскрывают современный механизм функционирования территориальных экономических систем
разных уровней. Определена иерархия формирования финансового пространства государства в рамках его общенационального, регионального и локального
территориальных уровней. Обоснованы направления управления финансовым
пространством государства. Определен механизм капитализации активов для
обеспечения воспроизводства территориальных экономических систем. Обоснована целесообразность использования механизма секьюритизации активов для
введения в оборот некапитализированных элементов национального богатства.
Ключевые слова: территориальные экономические системы, воспроизводство,
финансовое пространство, капитализация активов.
Bystryakov I. K., Pylypiv V. V. Financial Space of the State: Territorial Economic
Systems Reproduction.
Terminological differentiation of the categories of «financial environment», «financial system» and «financial space» is made. The usage of these definitions helps to
explicate the mechanism of functioning of territorial economic systems on different
levels. The hierarchy of financial space formation within its national, regional and
local territorial levels is defined. The dimensions of management of the state financial
space are grounded. The asset capitalization mechanisms are considered as source of
14
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territorial economic systems reproduction. Mechanism of assets securitization for the
purposes of unengaged territorial assets involvement in financial turnover is grounded.
Key word: territorial economic systems, reproduction, financial space, asset capitalization.
Жебчук Р.Л. Програмно-цільовий метод бюджетного планування як інструмент
реформування місцевих бюджетів в Україні.
Визначено низку проблем, що потребують детального розгляду та вирішення
у сфері місцевих бюджетів України, а також обґрунтовано необхідність подальшого реформування системи місцевих бюджетів нашої держави. Проаналізовано програмно-цільовий метод (ПЦМ) бюджетного планування як інструмент процесу реформування місцевих бюджетів. Визначено основні переваги
застосування даного методу бюджетного планування. Дана оцінка ефективності впровадження ПЦМ в практику планування місцевих бюджетів в Україні.
Окреслено сукупність дій, які передбачає імплементація програмно-цільового
методу бюджетного планування на місцевому рівні.
Ключові слова місцеві бюджети, програмно-цільовий метод, бюджетне планування, бюджетна реформа, експеримент.
Жебчук Р. Л. Программно-целевой метод бюджетного планирования как инструмент реформирования местных бюджетов в Украине.
Определен ряд проблем, требующих детального рассмотрения и решения в
сфере местных бюджетов Украины, а также обоснована необходимость дальнейшего реформирования системы местных бюджетов нашего государства.
Проанализирован программно-целевой метод (ПЦМ) бюджетного планирования
как инструмент процесса реформирования местных бюджетов. Определены
основные преимущества применения данного метода бюджетного планирования. Дана оценка эффективности внедрения ПЦМ в практику планирования
местных бюджетов в Украине. Определена совокупность действий, которую
предусматривает имплементация программно-целевого метода бюджетного
планирования на местном уровне.
Ключевые слова: местные бюджеты, программно-целевой метод, бюджетное
планирование, бюджетная реформа, эксперимент.
Zhebchuk R. L. Program-Target Method of Budgeting as a Tool for Local Budgets
Reforming in Ukraine.
Several problems that require detailed consideration and solution in the sphere of
local budgets in Ukraine are defined. The necessity of further reforming of the local
budgets system of our state is stressed. The program-target method of budgeting as
a tool for local budgets reforming in Ukraine is analyzed. The main advantages of
this budgeting method implementation are defined. The efficiency of program-target
method implementation in local budgets planning in Ukraine is assessed. A set of
actions required by implementation of program-target method of budgeting at the
local level is outlined.
Key words:������������������������������������������������������������������������
local
�����������������������������������������������������������������������
budgets, program-target method, budgeting, budget reform, experiment.
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Дейнеко В. В. Сланцевый газ: экологические аспекты добычи (мировой опыт
для Украины, аналитические оценки).
Приводится оценка мировых запасов сланцевого газа, рассматриваются перспективы его добычи, приводится сравнительная характеристика месторождений сланцевого газа в Польше и Украине. Кроме того, рассмотрены отдельные
аспекты влияния добычи сланцевого газа на окружающую среду.
Ключевые слова: сланцевый газ, горизонтальное бурение, гидравлический разрыв
породы, рынок газа.
Deineko V. V. Shale Gas: Environmental Aspects of Mining (World Experience for
Ukraine, Analytical Evaluation).
The world resources of shale gas and the prospects of its extraction are examined.
The, comparative analysis of the Polish and Ukrainian shale gas basins is conducted.
Special attention is paid to the ecological aspects of shale gas extraction and environmental impacts.
Key words: shale gas, horizontal drilling, hydraulic fracturing rocks, gas market.
Римар М. В. , Краєвська А. С. , Дулин І. С. Екологічна безпека видобування сланцевого газу в Україні.
Розглянуто питання екологічної безпеки як однієї з основних цілей національної екологічної політики. Досліджено суперечності між економічними перспективами та екологічними загрозами видобування сланцевого газу в окремих регіонах України. Проаналізовано можливість розвитку відновлюваних джерел
енергії та політики енергозбереження на противагу традиційним джерелам
вуглеводнів. Запропоновано заходи з оптимізації державної екологічної політики в цьому напрямі.
Ключові слова: сланцевий газ, екологічна безпека, економічна ефективність,
екологічний ризик, екологічна політика.
Рымар Н. В., Краевская А. С., Дулин И. С. Экологическая безопасность добычи
сланцевого газа в Украине.
Рассмотрены вопросы экологической безопасности как одной из основных целей национальной экологической политики. Исследованы противоречия между
экономическими перспективами и экологическими угрозами добычи сланцевого
газа в отдельных регионах Украины. Проанализированы возможности развития
возобновляемых источников энергии и политики энергосбережения в противовес
традиционным источникам углеводородов. Предложены меры по оптимизации
государственной экологической политики в этом направлении.
Ключевые слова: сланцевый газ, экологическая безопасность, экономическая
эффективность, экологический риск, экологическая политика.
Rymar M. V., Krayevska A. S, Dulyn I. S. Environmental Safety of Shale Gas Extraction in Ukraine.
The issues of environmental security as one of the main purposes of the National
Environmental Policy are outlined. The contradictions between economic prospects
16
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and environmental threats of shale gas extraction in some regions of Ukraine are
examined. The possibility of development of renewable energy sources and energy
efficiency policies as opposed to traditional sources of hydrocarbons is analyzed. The
measures to optimize national environmental policy in this direction are proposed.
Keywords: shale gas, environmental safety, economic efficiency, environmental risk,
environmental policy.
Петрушенко М.�������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������
М. Оцінка еколого-економічних конфліктів із урахуванням чинника безпеки.
Охарактеризовано основні риси еколого-економічних конфліктів, зокрема при
аналізі градації станів екосистем акцентовано увагу на порогових станах як
визначальних для ідентифікації конфліктних ситуацій. Розглянуто стан техногенної та природної безпеки Сумської області. Проведено прогностичну
оцінку природно-ресурсних конфліктів у системі економіки регіону на прикладі адміністративно-територіальної одиниці з урахуванням чинника безпеки.
Ключові слова: еколого-економічні конфлікти, безпека, оцінка, природноресурсний потенціал, територія.
Петрушенко Н. Н. Оценка эколого-экономических конфликтов с учетом фактора
безопасности.
Охарактеризованы основные черты эколого-экономических конфликтов, в частности, при анализе градации состояний экосистем акцентировано внимание
на пороговых состояниях как определяющих для идентификации конфликтных
ситуаций. Рассмотрено состояние техногенной и природной безопасности
Сумской области. Проведена прогностическая оценка природно-ресурсных
конфликтов в системе экономики региона на примере административно-территориальной единицы с учетом фактора безопасности.
Ключевые слова: эколого-экономические конфликты, безопасность, оценка,
природно-ресурсный потенциал, территория.
Petrushenko M. M. The Assessment of Ecological-Economic Conflicts Based on the
Security Factor.
The main features of ecological-economic conflicts are characterized, in particular
in the analysis of the gradation of ecosystems’ states the attention is accented on how
to determine the threshold conditions for the identification of conflicts. The situation
of technogenic and natural security of Sumy region is described. The prognostic assessment of natural resources conflicts is performed in the regional economic system
on the example of a territorial unit based on the security factor.
Key words: ecological-economic conflicts, security, assessment, natural-resources
potential, territory.
Гулич О. І. Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону.
Представлено стратегію екологічно збалансованого використання природних
рекреаційних ресурсів Карпатського регіону, її структуру та передумови реISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2012, №4
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алізації. Визначено цілі та підцілі з формування наукового базису та правових
основ екологічно збалансованого рекреаційного природокористування, створення сучасного високопродуктивного рекреаційно-туристичного комплексу.
Ключові слова: природні рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал, екологічно збалансоване рекреаційне природокористування, рекреаційна місткість,
стратегія, Карпатський регіон.
Гулич О. И. Стратегия экологически сбалансированного использования природных рекреационных ресурсов Карпатского региона.
Представлены стратегия экологически сбалансированного использования
природных рекреационных ресурсов Карпатского региона, ее структура и
предпосылки реализации. Определены цели и подцели формирования научного
базиса и правовых основ экологически сбалансированного рекреационного природопользования, создания современного высокопроизводительного рекреационно-туристического комплекса.
Ключевые слова: природные рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал,
экологически сбалансированное рекреационное природопользование, рекреационная вместимость, стратегия, Карпатский регион.
Hulych O. I. Strategy of the Ecologically Balanced Use of Natural Recreational Resources of Carpathian Region.
Strategy of the ecologically balanced use of natural recreationalresources of region
of Carpathians, its structure and pre-conditions of realization is presented. In accordance with the objective the aims and subaims for forming of scientific base and
legal frameworks of ecologically balanced recreational usage of natural resources and
creation of modern highly productive recreational and tourism complex are defined.
Keywords: natural recreational resources, recreational potential, recreational use of
natural resources, recreational capacity, strategy, Carpathians.
Бачинська М. В. Аналіз та прогноз чисельності осіб похилого віку в контексті
розвитку геріатричної допомоги населенню регіону.
Розглядається актуальна проблема сьогодення – старіння населення та необхідність пошуку шляхів вирішення проблем з підвищення якості життя громадян літнього віку. Проаналізовано чисельність осіб похилого віку у Львівській
області, а також прогноз населення Львівщини літнього віку до 2030 р. із застосуванням методу пересуву віку, який підтверджує необхідність розвитку
геріатричної допомоги, оскільки прогнозована чисельність осіб похилого віку
в регіоні зростатиме ще до 2026 р. із максимальними темпами зростання у
2016-2022 рр. Запропоновано орієнтири розвитку системи геріатричної допомоги Львівської області відповідно до потреб населення та необхідність підвищення якості геріатричних послуг, які повинні здійснюватись із врахуванням ступеня задоволеності населення геріатричними послугами, діяльністю
суб’єктів геріатричної допомоги.
Ключові слова: старіння населення, якість життя, організація системи геріатричної допомоги, геріатрична послуга, особи похилого віку, прогнозування населення, програмно-цільовий метод.
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Бачинская М. В. Анализ и прогноз количества пожилых людей в контексте развития гериатрической помощи населению региона.

Рассматривается актуальная проблема – старение населения и необходимость
поиска путей решения проблем по повышению качества жизни пожилых граждан. Проанализированы численность пожилых людей в Львовской области, а
также прогноз населения Львовщины пожилого возраста к 2030 г. с применением метода передвижения возраста, подтверждающего необходимость развития гериатрической помощи, поскольку прогнозируемая численность пожилых
людей в регионе будет расти еще до 2026 г. с максимальными темпами роста
в 2016-2022 гг. Предложены ориентиры развития системы гериатрической помощи Львовской области в соответствии с потребностями населения и необходимость повышения качества гериатрических услуг, которые должны осуществляться с учетом степени удовлетворенности населения гериатрическими услугами, деятельностью субъектов гериатрической помощи.
Ключевые слова: старение населения, качество жизни, организация системы
гериатрической помощи, гериатрическая услуга, престарелые, прогнозирование населения, программно-целевой метод.

Bachynska M. V. Analysis and Forecast of the Number of Elderly Persons in the Context
of Regional Population Geriatric Care Development.
Study investigates the widespread problem nowadays – the aging of population and
the need to find solutions to the problems of improving the quality of life of elderly
people. The number of elderly people in the Lviv region is analyzed and forecast of Lviv
region elderly population by 2030 is conducted using the method of age movement,
which confirms the need of geriatric care development because the predicted number
of elderly people in the region tends to rise till 2026 with its maximum growth rate in
2016-2022.The benchmarks of geriatric care development in Lviv region according
to the needs of the population are proposed and the need to improve the quality of
geriatric services to be carried out taking into account the degree of satisfaction of the
population by geriatric services and activity of geriatric care institutions is stressed.
Keywords: aging of population, quality of life, organization of geriatric care system,
geriatric service, elderly population, population forecast, program-target method.
Мульска О. П. Формування інтегрального індексу добробуту дитини в Україні.
Порушено актуальні проблеми вдосконалення соціальної політики у справах дітей в Україні. Розглядаються методичні питання аналізу рівня та якості їх
життя. Запропоновано алгоритм розрахунку інтегрального індексу добробуту дитини.
Ключові слова: добробут дитини, рівень життя населення, інтегральний індекс добробуту населення.
Мульска О. П. Формирование интегрального индекса благосостояния ребенка
в Украине.
Поднимаются актуальные проблемы совершенствования социальной политики
по делам детей в Украине. Рассматриваются методические вопросы анализа
ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2012, №4

19

уровня и качества их жизни. Предложен алгоритм расчета интегрального
индекса благосостояния ребенка.
Ключевые слова: благополучие ребенка, уровень жизни населения, интегральный
индекс благосостояния населения.
Mulska O. P. Forming of the Integral Index of the Child’s Welfare in Ukraine.
Current problems of improvement of social policy on children in Ukraine are outlined. The methodical issues of the level and quality of life analysis are examined.
The algorithm of calculation of the integral index of the child’s welfare is proposed.
Keywords: welfare of the child, standard of living, integral index of welfare.
Іващук Н. Л., Іващук О. В. Організація і функціонування ринку природного газу
в Польщі.
Проведено аналіз сучасного стану ринку природного газу в Польщі. Зокрема,
описано основні засади його організації, які випливають із внутрішніх законодавчих актів, директив та інших документів регуляторних органів Європейського Союзу. Окрім того, досліджено обсяги власного видобутку, імпорту та
продажу енергетичних продуктів. Проаналізовано структуру споживання природного газу, а також фізичні можливості його зберігання на території країни.
Ключові слова: природний газ, газовий конденсат, оператори систем транспортування і розподілу газу, підземні сховища газу.
Иващук Н. Л. , Иващук А. В. Организация и функционирование рынка природного газа в Польше.
Проведен анализ современного состояния рынка природного газа в Польше. В
частности, описаны основные принципы его организации, выплывающие из
внутренних законодательных актов, директив и других документов регуляторных органов Европейского Союза. Кроме того, исследованы объемы собственной
добычи, импорта и продаж энергетических продуктов. Проанализированы
структура потребления природного газа, а также физические возможности
его хранения на территории страны.
Ключевые слова: природный газ, газовый конденсат, операторы систем
транспортировки и распределения газа, подземные хранилища газа.
Ivashchuk N. L, Ivashchuk O. V. Organization and Functioning of the Natural Gas
Market in Poland.
The analysis of a current state of the natural gas market in Poland is carried out. In
particular, the main principles of its organization, which are coming up from internal acts, instructions and other documents of the European Union legislatures are
described. Besides, volumes of own production, import and sales of power products
are investigated. The structure of natural gas consumption and physical possibilities
of its storage on the territory of the country are analyzed.
Key words: natural gas, gas condensate, operators of the system of gas transportation and distribution, underground storehouses of gas.
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Когут О. І. Злиття великих нафтових компаній та його вплив на українську нафтову промисловість.
Проаналізовано історичні аспекти злиття одних із найбільших нафтових компаній світу, а саме злиття Тюменської нафтової компанії та британської British
Petroleum. Досліджено вплив даного економічного процесу на український ринок нафтопродуктів, враховуючи тенденцію розвитку українського нафтового
ринку під впливом ТНК-ВР.Ключові слова: злиття, монопольні прибутки, консорціум, картельна угода.
Когут О. И. Слияние крупных нефтяных компаний и его влияние на украинскую
нефтяную промышленность.
Проанализированы исторические аспекты слияния одних из крупнейших нефтяных компаний мира. В частности, рассмотрен процесс слияния Тюменской
нефтяной компании и британской British Petroleum, рассмотрена стратегия
развития новообразованной компании и ее функционирование в условиях финансового кризиса 2008 г. Исследовано влияние монополизации на украинский
рынок нефтепродуктов и тенденции развития украинского нефтяного рынка
под влиянием ТНК-ВР.
Ключевые слова: слияние, монопольная прибыль, консорциум, картельное соглашение.
Kohut O. I. The Merger of Large Oil Companies and its Impact on the Ukrainian Oil
Industry.
Historical aspects of the merger of the largest oil companies (in particular, the process
of Tyumen Oil Company and British Petroleum merger) are analyzed. The development
strategy of the newly created company and its operation in financial crisis of 2008
is examined. The effect of monopolization on the Ukrainian oil market and trends of
the Ukrainian oil market development under the influence of TNK-BP are defined.
Key words: merger, monopoly profit, consortium, cartel agreement.
Бутко М.��������������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������������
П. , Соломаха І.���������������������������������������������������
В.
��������������������������������������������������
Теоретичні засади становлення ринків флористичної продукції.
Уточнено визначення поняття «флористичного ринку», представлені складові флористичних ринків. Удосконалена система принципів побудови відносин та функцій ринку флористичної продукції. Визначено комплекс найважливіших ознак класифікації системи ринків флористичної продукції та критеріїв її структурування.
Ключові слова: флористичний ринок, декоративне садівництво, ринок продукції квітникарства, флористика, дизайн, функції флористичного ринку, класифікація флористичного ринку.
Бутко Н. П., Соломаха И. В. Теоретические основы функционирования рынков
флористической продукции.
Уточнено определение понятия «флористического рынка», представлены составляющие флористических рынков. Усовершенствована система принципов
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построения отношений и функций рынка флористической продукции. Определен
комплекс наиболее важных признаков классификации системы рынков флористической продукции и критериев ее структуризации.
Ключевые слова: флористический рынок, декоративное садоводство, рынок
продукции цветоводства, флористика, дизайн, функции флористического рынка,
классификация флористического рынка.
Butko M. P., Solomakha I. V. Theoretical Bases of Floristic Products Markets’ Functioning.
The definition of concept of “floristic market” has been clarified, the components of
the floristic markets have been represented. The system of principles of relations and
functions of floristic products market development has been improved. The complex
of the most important classification characteristics of the system of floristic products
markets and criteria for its structuring has been determined.
Keywords: floristic market, decorative gardening, market of products of floriculture,
floristics, design, features of the floristic market, classification of floristic market.
Домбровський О. Г. Економічні виміри віртуального хронотопу: міжнародний
та регіональний контексти.
Досліджується проблема «віртуального хронотопу» в інформаційному («мережевому») суспільстві, в якому відбувається прискорення цивілізаційних процесів, що приводить до «тиранії часу». Часопросторові трансформації обумовлюють кардинальну зміну економічних процесів у міжнародному і регіональному масштабах.
Ключові слова: хронотоп, час, простір, віртуальний, дромологія, інформаційне суспільство, мережа, економіка.
Домбровский А. Г. Экономические измерения виртуального хронотопа: международный и региональный контексты.
Исследуется проблема «виртуального хронотопа» в информационном («сетевом») обществе, в котором происходит ускорение цивилизационных процессов,
что приводит к «тирании времени». Пространственно-временные трансформации обусловливают кардинальное изменение экономических процессов в
международном и региональном масштабах.
Ключевые слова: хронотоп, время, пространство, виртуальный, дромология,
информационное общество, сеть, экономика.
Dombrovsky O. H. Economic Dimension of Virtual Time-Space: the International and
Regional Contexts.
The problem of “virtual time-space” in the information (“network”) society, in which
the civilization processes are accelerated leading to the “tyranny of time”, is examined.
The time-space transformations cause radical change of economic processes in the
international and regional scales.
Keywords: time-space, time, space, virtual, dromogy, information society, network,
economy.
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Асаул А. М. Інтерактивне тестування і оцінка знань студентів – складова частина компетентнісного підходу при підготовці бакалаврів.
Головною метою інноваційних технологій в освіті є підготовка людини до життя в постійно мінливому світі. З урахуванням переходу до глобального інформативному суспільству і повсюдного поширення мережі Інтернет створення системи інтерактивного тестування та оцінювання знань учнів в глобальній мережі є нагальною та актуальною задачею. Створення системи інтерактивного тестування та оцінки знань формує предметну компетенцію студента, що інтегративно сприяє формуванню освітньої компетенції випускника.
Ключові слова: інтерактивне тестування, оцінка знань, компетенції випускника, інноваційні технології в освіті.
Асаул А. Н. Интерактивное тестирование и оценка знаний студентов – составная
часть компетентностного подхода при подготовке бакалавров..
Главной целью инновационных технологий в образовании является подготовка
человека к жизни в постоянно меняющемся мире. С учетом перехода к глобальному информативному обществу и повсеместного распространения сети
Интернет создание системы интерактивного тестирования и оценки знаний
обучающихся в глобальной сети является насущной и актуальной задачей. Создание системы интерактивного тестирования и оценки знаний формирует
предметную компетенцию студента, что интегративно способствует формированию образовательной компетенции выпускника.
Ключевые слова: интерактивное тестирование, оценка знаний, компетенции
выпускника, инновационные технологии в образовании.
Asaul A. N. Interactive Testing and Assessment of Students Knowledge – Necessary
Part of the Competency Approach of Bachelors Training.
Training of the person for life in constantly changing world is the main goal of innovative technologies in education. Considering transition to global informative society and universal expansion of the Internet, creation of system of interactive testing
and an assessment of knowledge of persons being trained in a global network is an
essential and actual task. Creation of system of interactive testing and assessment
of knowledge forms competence of the student promoting formation of educational
competence of the graduate.
Keywords: interactive testing, assessment of knowledge, competences of the graduate,
innovative technologies in education.
Дмитрів А. Я. , Корягіна С. В. Інструменти оцінки престижності вищого навчального закладу (на прикладі дослідження ВНЗ Львівського регіону).
Здійснено оцінку місця фактора престижності вищого навчального закладу в
процесі прийняття абітурієнтом рішення про його вибір. Запропоновано метод оцінки престижності ВНЗ на основі оцінок респондентів. Досліджено
причинно-наслідкові зв’язки між вартістю навчання та набором на перший
курс як основу для оцінки престижності напрямів підготовки. Обґрунтовано
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важливість оцінки престижності для розробки маркетингової концепції розвитку ринку послуг вищої освіти.
Ключові слова: вища освіта, вищий навчальний заклад, престиж, маркетингові дослідження, опитування, вартість навчання, маркетингова концепція.
Дмытрив А. Я., Корягина С. В. Инструменты оценки престижности высшего
учебного заведения (на примере исследования ВУЗов Львовского региона).
Осуществлена оценка места фактора престижности высшего учебного заведения в процессе принятия абитуриентом решения о его выборе. Предложен
метод оценки престижности ВУЗа на основе оценок респондентов. Исследованы причинно-следственные связи между стоимостью учебы и набором на
первый курс как основу для оценки престижности направлений подготовки.
Обоснована важность оценки престижности для разработки маркетинговой
концепции развития услуг высшего учебного заведения.Ключевые слова: высшее
образование, высшее учебное заведение, престиж, маркетинговые исследования,
опросы, стоимость обучения, маркетинговая концепция.
Dmytriv A. Ya., Koryahina S. V. Instruments of Higher Educational Establishment`s
Prestige Estimation (on the Example of High School Institutions in the Lviv Region).
The place of the factor of higher educational establishment`s prestige in the process of
choosing the university is estimated. The method of higher educational establishment`s
prestige estimation on the basis of marketing research is offered. The reason-consequence relations between the cost of studies and enrolment on the 1st course as basis
for the prestige estimation are investigated. The importance of prestige estimation for
marketing conception development in high school management is stressed.
Keywords: higher education, higher educational establishment, prestige, marketing
researches, survey, cost of studies, marketing concept.
Лифар В. В. , Возіянов В. В. Взаємодія учасників ринку транспортно-логістичних
послуг.
Визначено зону взаємного інтересу учасників ринку транспортно-логістичних
послуг, розглянуто складові транспортно-логістичної послуги. Запропоновано
врахування інтересів інвесторів і клієнтів транспортно-логістичного центру
на основі моделі оцінки інвестиційного проекту.
Ключові слова: транспортно-логістична послуга, транспортно-логістичний
центр, інтерес, інвестиційний проект.
Лыфарь В. В., Возиянов В. В. Взаимодействие участников рынка транспортнологистических услуг.
Определена зона взаимного интереса участников рынка транспортно-логистических услуг, рассмотрены составляющие транспортно-логистической услуги.
Предложен учет интересов инвесторов и клиентов транспортно-логистического центра на основе модели оценки инвестиционного проекта.
Ключевые слова: транспортно-логистическая услуга, транспортно-логистический центр, интерес, инвестиционный проект.
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Lyfar V. V., Voziyanov V. V. The Interaction of Transport-Logistical Markets’ Participants.
The zone of mutual interests of the transport-logistical markets’ participants was
determined and the components of transport-logistical service were considered. The
interests’ accounting of transport-logistical center investors and clients based on the
estimating model of investment project was offered.
Key words: transport-logistical service, transport-logistical center, interest, investment project
Горін Н. В. Формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва
(на прикладі Центральноєвропейського регіону (CENTROPE)).
Досліджено особливості формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва в рамках Центральноєвропейського регіону (CENTROPE). Проаналізовано функціонування CENTROPE на основі чотирьох груп показників системи індикаторів визначення інноваційного потенціалу технологічних кластерів, а саме: витрат та людського капіталу у галузі науки та технологій, активності у винахідницькій діяльності та патентуванні, інвестиційних ресурсів для
забезпечення інноваційної діяльності. Визначено слабкі місця та напрямки розвитку транскордонного співробітництва в рамках CENTROPE.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, Центральноєвропейський
регіон (CENTROPE), інноваційна діяльність, науково-дослідні і дослідноконструкторські розробки (НДДКР), витрати на НДДКР, технології, людський
капітал, патенти.
Горин Н. В. Формирование инновационной модели трансграничного сотрудничества (на примере Центральноевропейского региона (CENTROPE)).
Исследованы особенности формирования инновационной модели трансграничного сотрудничества в рамках Центральноевропейского региона (CENTROPE).
Проанализировано функционирование CENTROPE на основе четырех групп
показателей системы индикаторов определения инновационного потенциала
технологических кластеров, а именно: расходов и человеческого капитала в
области науки и технологий, активности в изобретательской деятельности
и патентовании, инвестиционных ресурсов для обеспечения инновационной
деятельности. Определены слабые места и направления развития трансграничного сотрудничества в рамках CENTROPE.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, Центральноевропейский
регион (CENTROPE), инновационная деятельность, научно-исследовательские
и опытно-кострукторские разработки (НИОКР), расходы на НИОКР, технологии, человеческий капитал, патенты.
Horin N. V. Formation of the Innovative Model of Cross-Border Cooperation (on the
example of the Central European Region (CENTROPE)).
The peculiarities of the formation of an innovative model of cross-border cooperation
in the framework of the Central European Region (CENTROPE) are investigated. The
analysis of CENTROPE functioning is done based on the four groups of indicators of
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the system of technological clusters innovative potential determination such as R&D
expenditures, human capital in science and technology, activity in the invention and
patenting, investment resources for innovation. The weaknesses and areas of crossborder cooperation within CENTROPE are detected.
Keywords: cross-border cooperation, Central European Region (CENTROPE), innovation, research and development (R&D), R&D expenditures, technology, human
capital, patents.
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