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Анотації
Притула Я.В. , Кузенко Н.В. Структурні реформи і регіональна конвергенція
в Україні.
Досліджуються проблеми регіональної конвергенції в Україні. Для визначення
нерівності між регіонами України обчислено індекс Тейла, а також індекс
структурних змін. За допомогою економетричних методів обґрунтовано
необхідність здійснення структурних реформ та ідентифіковано ті реформи,
що посилюють регіональну конвергенцію.
Ключові слова: структурні реформи, регіональна конвергенція, структурні
зміни, індекс Тейла.
Притула Я. В., Кузенко Н. В. Структурные реформы и региональная конвергенция в Украине.
Исследуются проблемы региональной конвергенции в Украине. Для определения
неравенства между регионами Украины вычислено индекс Тейла, а также
индекс структурных изменений. С помощью эконометрических методов
обоснована необходимость проведения структурных реформ с целью усиления
региональной конвергенции.
Ключевые слова: структурные реформы, региональная конвергенция,
структурные изменения, индекс Тейла.
Prytula Ya. V., Kuzenko N. V. Structural Reforms and Regional Convergence in Uk
raine.
The problems of regional convergence in Ukraine are examined. To determine the
disparities between regions of Ukraine the Theil index and the index of structural
changes are calculated. Using econometric methods the importance of structural
reforms’ implementation in order to strengthen the regional convergence is stressed.
Key words: structural reforms, regional convergence, structural changes, Theil index.
Сторонянська І. З. , Беновська Л. Я. Основний та оборотний капітал реального
сектору економіки: міжрегіональні асиметрії .
Розглянуто методичні підходи до оцінки конвергентно-дивергентного розвитку
регіонів. На основі використання статистичного та економетричного апарату
для визначення конвергенції проаналізовано конвергентно-дивергентний
розвиток регіонів за показниками забезпеченості капіталом суб’єктів
господарювання.
Ключові слова: конвергенція, регіон, капітал, конвергентно-дивергентний
розвиток.
Сторонянская І. З., Беновская Л. Я. Основной и оборотный капитал реального
сектора экономики: межрегиональный асимметрии.
Рассмотрены методические подходы к оценке конвергентно-дивергентгоно
развития регионов. На основе использования статистического и еконо
метрического аппарата для определения конвергенции проанализировано
конвергентно-дивергентное развитие регионов по показателям обеспеченности
капиталом субъектов предпринимательства.
Ключевые слова: конвергенция, регион, капитал, конвергентно-дивергентное
развитие.
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Storonyanska I. Z., Benovska L. Ya. Fixed and Working Capital of Real Sector:
Interregional Asymmetries.
The methodological approaches to the estimation of convergently-divergent
development of regions are considered. On the basis of the use of statistical and
econometric apparatus in order to determine convergence the convergently-divergent
development of the regions by the indexes of entrepreneurship entities’ capital provision
is anaiyzed.
Key words: convergence, region, capital, convergent-divergent development.
Козоріз Г.Г. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах
глобальних викликів.
Досліджено особливості функціонування українського страхового ринку у
світовому економічному просторі, визначено останні нові тенденції розвитку
страхової сфери у світі, запропоновано ключові напрями адаптації та
удосконалення страхового ринку України в умовах глобального економічного
середовища.
Ключові слова: страховий ринок, страхові премії, страхові виплати, глобаліза
ція, інтеграція, глобальні виклики, модернізація.
Козориз Г. Г. Приоритетные направления модернизации страхового рынка
Украины в условиях глобальных вызовов.
Исследованы особенности функционирования украинского страхового рынка
в мировом экономическом пространстве, определены последние тенденции
развития страховой сферы в мире, предложены ключевые направления
адаптации и усовершенствования страхового рынка Украины в условиях
глобальной экономической среды.
Ключевые слова: страховой рынок, страховые премии, страховые выплаты,
глобализация, интеграция, глобальные вызовы, модернизация.
Kozoriz G. G. Priority Directions of Ukraine’s Insurance Market Modernization in
Terms of Global Challenges.
Features of the Ukrainian insurance market functioning in the world economy are
examined. The latest trends in the global insurance sector are identified. Key areas of
adaptation and improvement of Ukrainian insurance market in the global economic
environment are offered.
Key words: insurance market, insurance premiums, insurance benefits, globalization,
integration, global challenges, modernization.
Іщук С. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально‑економічний
розвиток регіону.
Досліджено структуру інвестицій в основний капітал Львівської області за
джерелами надходження і напрямками вкладень. Проведено оцінку впливу
капіталовкладень на зміну соціально-економічних параметрів розвитку
регіону. Визначено ключові проблеми реалізації інвестиційного процесу в
регіоні.
Ключові слова: інвестиції, основний капітал, ефективність, види економічної
діяльності.
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Ищук С. А. Инвестиции в основной капитал и их влияние на социальноэкономическое развитие региона.
Исследована структура инвестиций в основной капитал Львовской области
по источникам происхождения и направлениям вложений. Проведена оценка
влияния инвестиций на изменение параметров социально-экономического
развития региона. Определены ключевые проблемы реализации инвестиционного
процесса в регионе.
Ключевые слова: инвестиции, основной капитал, эффективность, виды
экономической деятельности.
Ishchuk S. O. Іnvestment in Fixed Capital and its Impact on Socio-Economic
Development of the Region.
Structure of investment in fixed capital of Lviv region according to sources of income
and allocation directions has been analyzed. Investment influence on the change of
socio-economic parameters of the region development has been evaluated. The key
problems of investment process implementation in the region have been determined.
Keywords: investment, fixed capital, efficiency, types of economic activities.
Вознюк М. А. Організаційно-інституційні умови інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні.
У нинішніх умовах забезпечення темпів та сталості економічного зростання
залежить від масштабів і якісного рівня інвестиційно-інноваційної діяльності,
структурно-технологічних змін на основі інновацій. Тому серед питань, які
розглядаються сучасною економічною наукою, проблема управління інно
ваційним та інвестиційним процесами належить до першочергових. На різних
рівнях економічного управління й регулювання розробляється і реалізується
інвестиційна політика, яка є складовою частиною державної наукової політики.
Приділена увага головній ознаці регіонального розвитку, якою повинна бути
спрямованість на активізацію інвестиційно-інноваційних процесів. Тому
особливої уваги заслуговує дослідження сутності інвестування інновацій в
регіональну економіку.
Ключові слова: інвестиції, інновації, економічні процеси, регіональний розвиток,
державне регулювання.
Вознюк Н. А. Организационно-институциональные условия инвестиционноинновационной деятельности в регионе.
В нынешних условиях обеспечение темпов и устойчивости экономического
роста зависит от масштабов и качественного уровня инвестиционноинновационной деятельности, структурно-технологических изменений на
основе инноваций. Поэтому среди вопросов, рассматриваемых современной
экономической наукой, проблема управления инновационным и инвестиционным
процессами принадлежит к первоочередным. На разных уровнях экономического
управления и регулирования разрабатывается и реализуется инвестиционная
политика, которая является составной частью государственной научной
политики. Уделено внимание главному признаку регионального развития, а
именно, направленности на активизацию инвестиционно-инновационных
процессов. Поэтому особого внимания заслуживает исследование сущности
инвестирования инноваций в региональную экономику.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, экономические процессы, региональное
развитие, государственное регулирование.
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Voznyuk M. A. Organizational and Institutional Conditions of Investment and
Innovation Activity in the Region.
In the current context of the pace and sustainability of economic growth depends on
the extent and quality of investment and innovation, structural and technological
change through innovation. Therefore, among the issues addressed contemporary
economic thinking, problem management and innovative investment process
belongs to priority. Attention is paid to the main sign of regional development,
which should focus on strengthening investment and innovation processes.
Therefore, special attention should study the essence of innovation investment in
the regional economy.
Key words: investment, innovation, economic processes, regional development,
government regulation.
Мальцев В.С. , Кореняко Г.І. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів
України з використанням досвіду Євросоюзу.
Проаналізовано можливості оцінки інноваційного розвитку регіонів України
за допомогою синтетичних складників. Показана динаміка змін індексу
інноваційного розвитку регіонів України та його складових у 2006-2010 рр.
Запропонована статично-динамічна типологія регіонів.
Ключові слова: інноваційний розвиток, регіон, показники, оцінка, рейтинги.
Мальцев В. С., Кореняко Г. И. Сравнительная оценка инновационного развития
регионов Украины с использованием опыта Евросоюза.
Проанализированы возможности оценки инновационного развития регионов
Украины с помощью синтетических составляющих. Показана динамика
изменения индекса инновационного развития регионов Украины и его
составляющих за период 2006-2010 гг. Предложена статически-динамическая
типология регионов.
Ключевые слова: инновационное развитие, регион, показатели, оценка,
рейтинги.
Maltsev V. S. Korenyako G. I. Comparative Evaluation of Innovative Development of
the Regions of Ukraine on the basis of the EU Experience.
The possibilities for assessing the innovative development of the regions of Ukraine by
synthetic components are analyzed. The dynamics of innovative development indices
alteration of the regions of Ukraine and its components for the period of 2006-2010
is outlined. The static-dynamic typology of regions is proposed.
Key words: innovative development, region, indicators, evaluation, ratings.
Віблий П. І. , Горбова Х. В. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні.
Досліджено особливості інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в
Україні. Проведено детальний аналіз основних моделей інвестиційної поведінки
фінансово-промислових груп України. Визначено основні особливості моделі
інвестування за умов використання наявного потенціалу, моделі інвестування за
умов наявності монопольних переваг та моделі інвестування в умовах високого
диверсифікованого виробництва.
Ключові слова: Інвестиції, фінансово-промислова група, модель інвестування,
інвестиційні ресурси.
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Виблый П. И., Горбовая К. В. Перспективы инвестиционного развития финан
сово-промышленных групп в Украине.
Исследованы особенности инвестиционного развития финансово-промышлен
ных групп в Украине. Проведен детальный анализ основных моделей
инвестиционного поведения финансово-промышленных групп Украины.
Определены основные особенности модели инвестирования при использовании
имеющегося потенциала, модели инвестирования при наличии монопольных
преимуществ и модели инвестирования в условиях высокодиверсифицированного
производства.
Ключевые слова: инвестиции, финансово-промышленная группа, модель
инвестирования, инвестиционные ресурсы.
Viblyi P. I., Gorbova Кh. V. Prospects for Investment Development of FinancialIndustrial Groups in Ukraine.
Peculiarities of investment development of financial and industrial groups in Ukraine
are examined. The detailed analysis of the basic models of investment behavior
of financial-industrial groups in Ukraine is conducted. The main features of the
investment model based on existing potential, the investment model based on the
presence of monopolistic advantages and the investment model in terms of highly
diversified production are defined.
Key words: investment, financial-industrial group, investment model, investment
resources.
Панас Я. В. , Ткач С. М. Управління інноваційною діяльністю підприємства:
теоретичний аспект.
Здійснено узагальнення теоретичних підходів до визначення ключових понять
управління інноваційною діяльністю. Визначено перелік елементів управління,
які потребують неперервного моніторингу для забезпечення ефективності
інноваційної діяльності суб’єкта господарювання. Запропоновано двоконтурну
схему прийняття і реалізації управлінських рішень у сфері інноваційної
діяльності.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток,
інноваційний потенціал, контролінг, контролінг інноваційної діяльності.
Панас Я. В., Ткач С. Н. Управление инновационной деятельностью предприятия:
теоретический аспект.
Осуществлено обобщение теоретических подходов к определению ключевых
понятий управления инновационной деятельностью. Определен перечень
элементов управления, требующих непрерывного мониторинга для обеспечения
эффективности инновационной деятельности предприятия. Предложена
двухконтурная схема принятия и реализации управленческих решений в сфере
инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационное
развитие, инновационный потенциал, контроллинг, контроллинг инновационной
деятельности.
Panas Ya. V., Tkach S. M. Enterprise Innovative Activity Management: Theoretical
Aspect.
Generalization of the theoretical approaches to determination of key concepts of
innovative activity management is carried out. The list of management elements,
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which require continuous monitoring of the enterprise innovative activity efficiency
maintenance, is defined. The double contour scheme of acceptance and realization
of administrative decisions in the field of innovative activity is offered.
Key words: innovation, innovative activity, innovative development, innovative
potential, controlling, controlling of innovative activity.
Богдан С.В. Співробітництво підприємств та інноваційний розвиток регіону.
Досліджується співробітництво великих і малих підприємств у контексті
регіонального інноваційного розвитку. На прикладі аналізу діяльності
ПАТ «Чернігівський молокозавод» доведено, що співробітництво великих
та малих підприємств сприяє розвитку виробництва, розширенню ринків
збуту та розповсюдженню технологічних та організаційних інновацій у
регіоні.
Ключові слова: інновації, екологічні інновації, регіональний інноваційний
розвиток, співробітництво великих і малих підприємств.
Богдан С. В. Сотрудничество предприятий и инновационное развитие региона.
Исследуется сотрудничество крупных и малых предприятий в контексте
регионального инновационного развития. На примере анализа деятельности
ПАО «Черниговский молокозавод» доказано, что сотрудничество крупных и
малых предприятий содействует развитию производства, расширению рынков
сбыта и распространению технологических и организационных инноваций в
регионе.
Ключевые слова: инновации, экологические инновации, региональное инно
вационное развитие, сотрудничество крупных и малых предприятий.
Bogdan S. V. Cooperation of Enterprises and Innovative Development of Region.
Cooperation of large and small enterprises in the context of regional innovation
development is analyzed. Based on the analysis of the activity of PJSC «Chernihiv
molokozavod» it is proved that the cooperation of large and small enterprises
contributes to the development of production, enlargement of sales markets and
dissemination of technological and organizational innovations in a region.
Key words: innovations, ecological innovations, regional innovation development,
cooperation of large and small enterprises.
Семів Л. К. Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону.
Обґрунтовано основні освітні детермінанти (фактори), які відображають
якісні зміни в системі освіти України на рубежі XX-XXI ст.; наголошено
на особливості впливу на розвиток соціально-демографічного потенціалу
Карпатського регіону реалізації традиційних завдань освіти, Болонського
процесу та пов’язаної з ним академічної мобільності викладачів та студентів,
транснаціоналізації навчання та інтелектуальної міграції; зростання ролі
університетів у формуванні нової економіки в Європі, реалізації ідеї «трикутни
ка знань».
Ключові слова: освітні детермінанти, вища освіта, індекс людського розвитку,
індекс конкурентоспроможності, академічна мобільність, транснаціоналізація
навчання, трикутник знань, Карпатський регіон.
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Семив Л. К. Образовательные детерминанты и механизмы формирования и
сохранения социально-демографического потенциала Карпатского региона.
Обоснованы основные образовательные детерминанты (факторы), которые
отображают качественные изменения в системе образования Украины на рубе
же ХХ-ХХ1 ст.; акцент сделан на особенностях влияния на развитие социальнодемографического потенциала Карпатского региона реализации традиционных
задач образования; Болонского процесса и связанной с ним академической
мобильности преподавателей и студентов; транснационализации обучения и
интеллектуальной миграции; возрастании роли университетов у формировании
новой экономики в Европе; реализации идеи «треугольника знаний».
Ключевые слова: образовательные детерминанты, высшее образование,
индекс человеческого развития, индекс конкурентоспособности, академическая
мобильность, транснационализация обучения, треугольник знаний, Карпатский
регион.
Semiv L. K. Educational Determinants and Mechanisms of Formation and Preservation
of Socio-Demographic Potential in the Carpathian Region.
The basic educational determinants (factors) that reflect the qualitative changes in
the education system of Ukraine at the turn of the XX-XXI century are defined. Special
attention is paid to the features of the traditional tasks of education that influence
the development of socio-demographic potential of the Carpathian region. Bologna
process and the related academic mobility of teachers and students are examined.
Transnationalization of education and intellectual migration, the growing role of
universities in shaping the new economy in Europe and the idea of «knowledge
triangle» are outlined.
Key words: educational determinants, higher education, human development index,
index of competitiveness, academic mobility, transnationalization of education,
knowledge triangle, Carpathian region.
Ткачук І. Г. , Солоджук Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетних програм соціального захисту молоді (регіональний аспект).
Проведено узагальнення різних підходів до трактування терміна «ефектив
ність» вітчизняними науковцями. Виділено різні види ефективності соціальних
програм. Запропоновано удосконалений методичний підхід до проведення
оцінки ефективності бюджетних програм, у рамках якого виокремлено
показники соціальної, економічної та бюджетної ефективності. Здійснено
оцінку ефективності регіональної програми у сфері соціального захисту молоді.
Окреслено перспективи застосування такого підходу до оцінки ефективності
бюджетних програм в Україні та її регіонах.
Ключові слова: соціальні програми, соціальний захист молоді, оцінка, показники
оцінки.
Ткачук И. Г., Солоджук Т. В. Методические подходы к оценке эффективности
бюджетных программ социальной защиты молодежи (региональный аспект).
Проведено обобщение различных подходов к пониманию термина «эффек
тивность» отечественными учеными. Выделены разные виды эффективности
социальных программ. Предложен усовершенствованный методический подход
к проведению оценки эффективности бюджетных программ, в рамках которого
выделены показатели социальной, экономической и бюджетной эффектив
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ности. Осуществлена оценка эффективности региональной программы в сфере
социальной защиты молодежи. Определены перспективы применения такого
подхода к оценке эффективности бюджетных программ в Украине.
Ключевые слова: социальные программы, социальная защита молодежи, оценка,
показатели оценки.
Tkachuk I. G., Solodzhuk T. V. The Methodical Approaches to Efficiency Estimation
for Budgetary Programs of Social Defense of Youth (Regional Aspect).
The interpretation of term «efficiency» considered by domestic researchers is
presented. Different types of social programs efficiency are selected. The improved
methodical approach to estimation of budgetary programs efficiency, which contains
indicators of social, economic and budgetary efficiency, is offered. Main prospects of
application of such approach to the estimation of efficiency of the budgetary programs
in Ukraine are defined.
Keywords: social programs, social defense of youth, estimation, indicators of the
estimation.
Благун І. С. , Дмитришин Л. І. Просторово-структурний аналіз доходів населення.
Проаналізовано міжрегіональну диференціацію грошових доходів населення за
регіонами України за період 2000-2011 рр. та її чинники. Досліджено динаміку
середньодушового грошового доходу і його джерел формування. Для оцінки
диференціації просторового розподілу грошових доходів населення використано
коефіцієнти фондів, загальний і часткові коефіцієнти Джині.
Ключові слова: грошові доходи, міжрегіональна диференціація, коефіцієнт
фондів, коефіцієнт Джині.
Благун И. С., Дмитришин Л. И. Пространственно-структурный анализ доходов
населения.
Проанализирована межрегиональная дифференциация денежных доходов
населения по регионам Украины за период 2000-2011 гг. и ее факторы.
Исследована динамика среднедушевого денежного дохода и его источников
формирования. Для оценки дифференциации пространственного распределения
денежных доходов населения использованы коэффициенты фондов, общий и
частные коэффициенты Джини.
Ключевые слова: денежные доходы, межрегиональная дифференциация,
коэффициент фондов, коэффициент Джини.
Blagun I. S., Dmytryshyn L. I. Spatio-Structural Analysis of the Income of the
Population.
The interregional differentiation money income of the population by regions of Ukraine
for the period 2000-2011 and its factors is analyzed. The dynamics of average money
income and its sources are investigated. Factor funds, total and partial Gini coefficients
used to assess the differentiation of the spatial distribution of money income ratios.
Key words: money income, interregional differentiation, factor funds, Gini coefficient.
Шевчук А. В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних
освітніх систем.
Сформульовано основні проблемні аспекти реалізації чинних в Україні
стандартів освіти як важливих нормативно-правових інструментів розвитку
14
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регіональних освітніх систем. Охарактеризовано регламентовані напрями
дії стандартів освіти в Україні за традиційним підходом та на основі цього
визначено інноваційні вектори їх змін. Систематизовано ключові напрями
інноватизації стандартів освіти залежно від їх предметної спрямованості.
Ключові слова: регіональні освітні системи, стандартизація, стандарти
освіти, інноваційні стандарти освіти.
Шевчук А. В. Стандартизация образования как важное условие развития
региональных образовательных систем.
Сформулированы основные проблемные аспекты реализации действующих
в Украине стандартов образования как важных нормативно-правовых
инструментов развития региональных образовательных систем. Оха
рактеризованы регламентированные направления действия стандартов
образования в Украине по традиционному подходу и на его основе определены
инновационные направления их изменений. Систематизированы ключевые
направления инноватизации стандартов образования в зависимости от их
предметной направленности.
Ключевые слова: региональные образовательные системы, стандартизация,
стандарты образования, инновационные стандарты образования.
Shevchuk A. V. Standardization of Education as an Essential Condition for the
Development of Regional Educational Systems.
The problematic aspects of the current educational standards in Ukraine as important
legal instruments of regional educational systems were viewed. The regulated areas of
education standards in Ukraine and the traditional approach based on the identified
areas of their innovative changes where described. The main directions of innovation
education standards depending on their subject focus were systemised.
Key words: regional educational systems, standardization, standards of education,
innovative education standards.
Бідак В. Я. , Цапок С. О. Соціальна діагностика територіальних міграційних
систем.
Досліджено систему індикаторів діагностики міграційної циркуляції робочої
сили. Висвітлено результати аналізу експертного опитування трудових
мігрантів щодо оцінки ними явища міграції, а також пов’язаних з нею ризиків та
соціальних наслідків. Розглянуто доцільність поєднання кількісних статистич
них показників з якісними індикаторами вибіркових соціологічних обстежень при
вивченні міграційних процесів в умовах становлення територіальних міграційних
систем як специфічно утворюваних ринків праці різного рівня організації.
Запропоновано підходи до вивчення міграційної компонентної структури
державної соціальної політики, включаючи необхідність соціального захисту
трудових мігрантів та використання міграційного капіталу для розвитку
економіки регіону.
Ключові слова: міграційні процеси, трудова міграція, територіальна міграційна
система, соціологічні індикатори міграційної активності населення.
Бидак В. Я., Цапок С. А. Социальная диагностика территориальных миграцион
ных систем.
Исследована система индикаторов диагностики миграционной циркуляции
рабочей силы. Освещены результаты анализа экспертного опроса трудовых
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мигрантов относительно оценки ими явления миграции, а также связанных
с ней рисков и социальных последствий. Рассмотрена целесообразность
сочетания количественных статистических показателей с качественными
индикаторами выборочных социологических обследований при изучении
миграционных проц ессов в условиях становления территориальных
миграционных систем как специфически создаваемых рынков труда разного
уровня организации. Предложены подходы к изучению миграционной
компонентной структуры государственной социальной политики, включая
необходимость социальной защиты трудовых мигрантов и использование
миграционного капитала для развития экономики региона.
Ключевые слова: миграционные процессы, трудовая миграция, территориаль
ная миграционная система, социологические индикаторы миграционной
активности населения.
Bidak V. Ya., Tsapok S. O. Social Diagnostics of Territorial Migration Systems.
A system of indicators of labor migration circulation diagnostic is investigated.
Results of analysis of migrant workers’ expert survey on their attitude to the migration
phenomenon, associated risks and social implications are highlighted. The feasibility
of a combination of quantitative statistics indicators with qualitative indicators of
selected sociological studies in the study of migration processes in terms of forming
of territorial migration systems as a specifically created labor markets at different
levels of the organization is considered. The approaches to the study of the migration
component structure of governmental social policy, including the need for social
protection of migrant workers and the use of the migration capital for economic
development of the region are proposed.
Keywords: migration processes, labor migration, territorial migration system,
sociological indicators of population migration activity.
Риндзак О. Т. Мобільність населення як передумова становлення територіальних
міграційних систем (на прикладі Карпатського регіону).
На основі результатів авторського соціологічного дослідження висвітлено
особливості територіальної та трудової мобільності населення Карпатського
регіону. За допомогою аналізу рівня значущості та міри задоволеності основних
компонент та чинників життєдіяльності респондентів виявлено найбільш
узгоджені та найменш збалансовані позиції, останні з яких здатні стати
факторами можливої еміграції населення.
Ключові слова: мобільність населення, міграція, Карпатський регіон,
територіальні міграційні системи.
Рындзак О. Т. Мобильность населения как предпосылка становления
территориальных миграционных систем (на примере Карпатского региона).
На основе результатов авторского социологического исследования отражены
особенности территориальной и трудовой мобильности населения Карпатско
го региона. При помощи анализа уровня значимости и меры удовлетворенности
главных компонентов и факторов жизнедеятельности респондентов об
наружены наиболее согласованные и наименее сбалансированные позиции,
последние из которых способны стать факторами возможной эмиграции
населения.
Ключевые слова: мобильность населения, миграция, Карпатский регион, тер
риториальные миграционные системы.
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Ryndzak O. T. Mobility of Population as a Precondition of Formation of the Territorial
Migrations Systems (Based on the Carpathian Region).
Based on the results of the author’s survey the peculiarities of territorial and labor
mobility in the Carpathian region are covered. Through analysis of the level of
significance and degree of satisfaction of the basic components and factors of
respondents’ life the most agreed and the least balanced positions are found.
Key words: population’s mobility, migration, Carpathian region, territorial migrations
systems
Бараняк І. Є. Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області).
Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку демографічних процесів
на Львівщині. Представлені основи теоретичної моделі прогнозування кількості
населення, яка містить три взаємопов’язані блоки прогнозних показників –
народжуваності, смертності, міграції. На основі зміни цих показників
розраховано прогнозні тенденції до 2050 р. В результаті статистичного
моделювання представлені практичні результати демографічного прог
нозування, що подаються у трьох варіантах (песимістичному, середньому
та оптимістичному) і можуть бути використані для формування напрямків
розвитку регіональної демографічної політики.
Ключові слова: механічний рух населення, природний рух населення, прогнозу
вання кількості населення, демографічний процес.
Бараняк И. Е. Прогнозирование тенденций развития демографических процессов
в региональном измерении (на примере Львовской области).
Проанализированы современное состояние и тенденции развития де
мографических процессов на Львовщине. Представлены основы теоретической
модели прогнозирования численности населения, которая содержит три
взаимосвязанных блока прогнозных показателей - рождаемости, смертности,
миграции. На основе изменения этих показателей рассчитаны прогнозные
тенденции к 2050 г. В результате статистического моделирования
представлены практические результаты демографического прогнозирования,
которые подаются в трех вариантах (пессимистическом, среднем и
оптимистическом) и могут быть использованы для формирования направлений
развития региональной демографической политики.
Ключевые слова: механическое движение населения, естественное движение
населения, прогнозирование численности населения, демографический процесс.
Baranyak I. Ye. Forecasting the Trends of Demographic Processes Development in the
Regional Dimension (on the example of Lviv Region)
Current state and trends of the demographic processes development in the Lviv region
are analyzed. The basics of the theoretical model of the population number forecast,
which contains three connected blocks of the forecast indicators – fertility, mortality,
and migration are presented. On the basis of these numbers alteration the forecast
tendencies for 2050 are calculated. Due to the statistical modeling the practical results
of the demographic forecasting, which are provided in three variants (pessimistic,
medium, and optimistic) and can be used for the formation of regional demographic
policy development directions, are represented.
Key words: mechanical movement of population, organic movement of the population,
forecasting of the population quantity, demographic process.
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Куліш І. М. Особливості вирішення житлового питання в Україні.
Розглянуто особливості формування житлової політики в Україні. Досліджено
вплив наявності житлового фонду на привабливість проживання на певній
території, яка, своєю чергою, є одним з аспектів конкурентоспроможності
регіону. Проаналізована можливість участі у програмі здешевленої іпотеки
для низькооплачуваних категорій міського населення. Розроблено пропозиції
щодо аналогу іпотечного кредитування для сільського населення. Наголошено
на необхідності дослідження інших аспектів, які роблять регіон привабливим
для проживання.
Ключові слова: житлове питання, комунальна квартира, регіон, конкуренто
спроможність
Кулиш И. Н. Особенности решения жилищного вопроса в Украине.
Рассмотрены особенности формирования жилищной политики в Украине.
Исследовано влияние наличия жилого фонда на привлекательность проживания
на определенной территории, это, в свою очередь, один из аспектов
конкурентоспособности региона. Проанализирована возможность участия в
программе удешевленной ипотеки для низкооплачиваемых категорий населения.
Разработаны предложения относительно аналога ипотечного кредитования
для сельского населения. Отмечена необходимость исследования других
аспектов, делающих регион привлекательным для проживания.
Ключевые слова: жилищный вопрос, коммунальная квартира, регион,
конкурентоспособность.
Kulish I. M. Peculiarities of Solving the Housing Problem in Ukraine.
Features of formation of housing policy in Ukraine are shown. Influence of housing
stock on attractiveness of dwelling place on the defined territory as one of the aspects
of regional competitiveness is researched. Possibility of participation in the program
of the reducing price mortgage for low-paid categories of the population is analyzed.
Offers proposals concerning analog of mortgage lending for rural population are
developed. Necessity of researching other aspects making the region attractive for
accommodation is emphasized.
Key words: housing problem, communal apartment, region, competitiveness.
Біломістна І.І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення
фінансових ресурсів банку як економічної категорії.
Досліджено сутність дефініції «фінансові ресурси банку» на основі узагальнення
теоретичних уявлень та морфологічного аналізу, що дозволило уточнити її
економічний зміст за рахунок включення всіх джерел формування фінансових
ресурсів (залучені, запозичені, власні кошти) та врахування їх логістичної
спрямованості.
Ключові слова: фінансові ресурси банку, банк, морфологічний аналіз, активи,
пасиви, кошти, банківські ресурси.
Беломестная И. И. Особенности формирования теоретических подходов к
определению финансовых ресурсов банка как экономической категории.
Исследована сущность дефиниции «финансовые ресурсы банка» на основе
обобщения теоретических представлений и морфологического анализа, что
позволило уточнить ее экономическое содержание за счет включения всех
18

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2013, №1

источников формирования финансовых ресурсов (привлеченные, заимствован
ные, собственные средства) и учитывая их логистическую направленность.
Ключевые слова: финансовые ресурсы банка, банк, морфологический анализ,
активы, пассивы, средства, банковские ресурсы.
Bilomistna I. I. Features of the Formation of Theoretical Approaches to the Definition
of Bank Financial Resources as an Economic Category.
The essence of the definition of “financial resources of the bank” is examined on the
basis of generalization of theoretical concepts and morphological analysis in order
to specify its economic content including all sources of financial resources forming
(attraction, adopting, own facilities) taking into account their logistic focus.
Key words: financial resources of the bank, the bank, morphological analysis, assets,
liabilities, funds, bank resources.
Возняк Г. В. Бюджетне забезпечення розвитку Карпатського регіону: стан, проблеми, перспективи.
Проведено аналіз стану та тенденцій бюджетного забезпечення розвитку
Карпатського регіону. Визначено особливості та проаналізовано динаміку
показників, що формують бюджет проблемного регіону. Виділено проблеми
формування власних фінансових ресурсів адміністративно-територіальних
одиниць та окреслено напрями їх вирішення.
Ключові слова: бюджет, забезпечення, Карпатський регіон, фінансові ресурси,
міжбюджетні трансферти.
Возняк Г. В. Бюджетное обеспечение развития Карпатского региона: состояние,
проблемы, перспективы.
Проведен анализ состояния и тенденций бюджетного обеспечения развития
Карпатского региона. Определены особенности и проанализирована динамика
показателей, образующих бюджет проблемного региона. Выделены проблемы
формирования собственных финансовых ресурсов административно-терри
ториальных единиц и намечены направления их решения.
Ключевые слова: бюджет, обеспечение, Карпатский регион, финансовые
ресурсы, межбюджетные трансферты.
Voznyak G. V. Budget Maintenance of Carpathian Region Development: Current State,
Problems and Perspectives.
The analysis of the state and trends of the budget maintenance of Carpathian region
development has been conducted. The features that form the budget of the problematic
region have been defined and the dynamics of the indicators has been analyzed. The
problems of forming of own financial resources of administrative units have been
outlined and the directions of problems solutions have been proposed.
Key words: budget, maintenance, Carpathian region, financial resources,
intergovernmental transfers.
Радіонов Ю. Д. Про деякі особливості використання бюджетних коштів у розбудові соціальної інфраструктури.
Досліджено проблеми ефективності використання бюджетних коштів у галузі
будівництва. Встановлено причини припинення фінансування інфраструктурних
об’єктів та ріст кількості незавершеного будівництва. Проаналізовано
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чинники негативного впливу та запропоновано деякі напрями удосконалення
бюджетного механізму використання державних коштів та досягнення кращих
результативних показників.
Ключові слова: бюджетні кошти, неефективне використання коштів,
незавершене будівництво, довгобуди, інфраструктурні об’єкти.
Радионов Ю. Д. О некоторых особенностях использования бюджетных средств в
развитии социальной инфраструктуры.
Исследованы проблемы эффективности использования бюджетных
средств в отрасли строительства. Установлены причины приостановки
инфраструктурных объектов и рост количества незавершенного строитель
ства. Проанализированы факторы негативного влияния и предложены
некоторые направления усовершенствования бюджетного механизма
использования государственных средств и достижения лучших результативных
показателей.
Ключевые слова: бюджетные средства, неэффективное использование средств,
незавершенное строительство, долгострои, инфраструктурные объекты.
Radionov Yu. D. Some Features of the Use of Budget Funds in the Construction of
Social Infrastructure.
The problems of efficiency of budget funds use in the construction industry are
examined. The reasons of the suspension of infrastructural objects and the growth
of construction in progress are defined. Factors of negative impact are analyzed and
some directions of improvement of budgetary mechanism of public funds use and
achievement of the best result indicators are proposed.
Key words: budget funds, inefficient use of funds, construction in progress, unfinished
construction, infrastructural facilities.
Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країна.х
Досліджено досвід розвинених країн щодо становлення, розвитку та
функціонування кредитування малого бізнесу. Також, систематизовано
відмінності зарубіжного досвіду кредитування малого бізнесу на основі
визначення змістовності різних моделей кредитування: американської,
європейської, японської та постсоціалістичної.
Ключові слова: кредитування, малий бізнес, банк, держава, фінансова
підтримка.
Беломестный А. Н. Особенности кредитования малого бизнеса в зарубежных
странах.
Проведено исследование опыта становления, развития и функционирования
кредитования малого бизнеса в развитых странах. Также систематизированы
отличия иностранного опыта кредитования малого бизнеса на основе
определения содержания разных моделей кредитования: американской,
европейской, японской и постсоциалистической.
Ключевые слова: кредитование, малый бизнес, банк, государство, финансовая
поддержка.
Bilomistnyi O. M. Peculiarities of Small Business Crediting in Foreign Countries.
The experience of formation, development and functioning of small business crediting
in the developed countries is examined. The differences in foreign experience of small
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businesses crediting based on the determination of the different models of crediting:
American, European, Japanese, and post-socialistic are systematized.
Key words: crediting, small business, bank, state, financial support.
Шевчук Л. Т. , Колодійчук А. В. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів.
Проаналізовано зарубіжний досвід створення і функціонування бізнесінкубаторів як новітніх організаційних структур розвитку промисловості.
Наведено український досвід бізнес-інкубування. Визначені основні причини
відставання впровадження у промисловість української моделі бізнесінкубування від зарубіжних аналогів.
Ключові слова: бізнес-інкубатор, малий бізнес, середній бізнес, комерціалізація
інновацій, коучинг, трансфер інновацій, інтелектуальна власність, венчурне
фінансування.
Шевчук Л. T., Колодийчук А. В. Мировой и отечественный опыт создания и
функционирования бизнес-инкубаторов.
Проанализирован зарубежный опыт создания и функционирования бизнесинкубаторов как новых организационных структур развития промышленности.
Приведен украинский опыт бизнес-инкубирования. Определены основные
причины отставания внедрения в промышленность украинской модели бизнесинкубирования от зарубежных аналогов.
Ключевые слова: бизнес-инкубатор, малый бизнес, средний бизнес, ко
ммерциализация инноваций, коучинг, трансфер инноваций, интеллектуальная
собственность, венчурное финансирование.
Shevchuk L. T., Kolodiychuk A. V. Global and Domestic Experience in the Establishment
and Functioning of Business Incubators.
The international experience of the establishment and functioning of business
incubators as a new organizational structure of industry development is analyzed.
Ukrainian experience in business incubation is given. The main reasons for the lag
of implementation of Ukrainian model of business incubation in industry behind its
foreign counterparts are defined.
Key words: business incubator, small business, medium business, commercialization
of innovation, coaching, innovation transfer, intellectual property, venture capital
financing.
Водянка Л. Д. , Кутаренко Н. Я. Перспективи впровадження системи HACCP у
процесі виробництва харчової продукції.
Обґрунтована необхідність впровадження системи аналізу небезпечних
факторів та визначення критичних точок контролю (HACCP) на підприємствах
харчової промисловості як системи управління якістю на основі екологічності
та безпечності продукції. Наведено приклад робочої розрахункової таблиці для
виявлення та аналізу небезпечних факторів та визначення критичних точок
контролю.
Ключові слова: HACCP, система управління якістю, критичні точки контролю.
Водянка Л. Д., Кутаренко Н. Я. Перспективы внедрения системы НАССР в
процессе производства пищевой продукции.
Обоснована целесообразность внедрения системы анализа опасных факторов
и определения критических контрольных точек (НАССР) на предприятиях
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пищевой промышленности как системы управления качеством на основании
экологичности и безопасности продукции. Приведён пример рабочей расчётной
таблицы для определения и анализа опасных факторов и вычисления критичес
ких контрольных точек.
Ключевые слова: НАССР, система управления качеством, критические
контрольные точки.
Vodyanka L. D., Kutarenko N. Ya. Prospects for the Implementation of the HACCP
System in the Production of Food Products.
The expediency of implementation of the system the hazard analysis and identification
of critical control points (HACCP) in the food industry as a quality management system
based on environmental and safety products is stressed. An example of estimated
operating table for the identification and analysis of hazards and calculating the
critical control points is given.
Key words: HACCP, quality management system, critical control points.
Гоблик В. В. , Тимечко І. Р. Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС.

Визначено прикордонну торгівлю та місце її локалізації. Класифіковано суб’єкти
за активністю зайнятості нею. Досліджено специфіку прикордонної торгівлі
в транскордонному просторі України з ЄС, зокрема в українсько-польському,
українсько-словацькому, словацько-польському регіонах. Проаналізовано
вплив підписання та ратифікації Угод про малий прикордонний рух України
з суміжними державами – членами ЄС на розвиток прикордонної торгівлі.
Виявлено інтерес суміжних держав – членів ЄС щодо організації прикордонної
торгівлі в транскордонному просторі з Україною.
Ключові слова: прикордонна торгівля, суб’єкти прикордонної торгівлі,
транскордонний потік, прикордонна територія, малий прикордонний рух.

Гоблык В. В.. Тимечко И. Р. Специфика приграничной торговли в трансгранич
ном пространстве Украины с ЕС.
Определены приграничная торговля и место ее локализации. Классифицированы
субъекты по активности занятости ею. Исследована специфика приграничной
торговли в трансграничном пространстве Украины с ЕС, в частности
в украинско-польском, украинско-словацком, словацко-польском регионах.
Проанализировано влияние подписания и ратификации Соглашения о малом
пограничном движении Украины с сопредельными государствами-членами
ЕС на развитие приграничной торговли. Выявлено интерес сопредельных
государств-членов ЕС по организации приграничной торговли в трансграничном
пространстве с Украиной.
Ключевые слова: приграничная торговля, субъекты приграничной торговли,
трансграничный поток, приграничная территория, малое приграничное
движение.
Hoblyk V. V.,Tymechko I. R. Peculiarities of Bordering Trade in the Cross-Border
Space of Ukraine with the EU.
Bordering trade and its localization place is defined. The bordering trade entities are
classified by their activity. The peculiarities of bordering trade in the cross-border
space of Ukraine with the EU are examined, particularly in Ukrainian-Polish,
22

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2013, №1

Ukrainian-Slovak and Slovak-Polish regions. The influence of signing and approval
of Small bordering movement agreement with adjacent countries - EU members on
the development of bordering trade is analyzed. The interest of adjacent countries-EU
members in the organization of bordering trade in cross-border space with Ukraine
is outlined.
Key words: bordering trade, bordering trade entities, cross-border flow, bordering
territory, small bordering movement.
Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України:
підходи до оцінювання та напрями розвитку.
Здійснено аналіз розвитку внутрішнього ринку продукції лісової промисло
вості (ЛП) України як в цілому, так і за регіонами, щодо його відповідності
тенденціям розвитку економіки. Розроблено методичний підхід до аналізу
внутрішнього ринку продукції ЛП, що передбачає авторське застосування
методики розрахунку внутрішнього ринку продукції ЛП та складається
з чотирьох етапів дослідження: визначення та обґрунтування мети та
завдань проведення оцінки та аналізу; визначення обсягів внутрішнього
ринку та внутрішнього ринку продукції ЛП; оцінка розвитку внутрішнього
ринку продукції ЛП; співставлення й узагальнення отриманих результатів
та виявлення основних проблем розвитку внутрішнього ринку продукції ЛП.
Запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності продукції
ЛП на внутрішньому ринку на основі розвитку кластерної стратегії.
Розглянуто можливість створення кластера ЛП в межах Житомирської,
Рівненської, Чернігівської, Львівської, Івано-Франківської та Волинської
областей України.
Ключові слова: внутрішній ринок, експорт, імпорт, кластер, конку
рентоспроможність, лісова промисловість.
Попадинец Н.Н. Внутренний рынок продукции лесной промышленности
Украины: подходы к оценке и направления развития.
Осуществлен анализ развития внутреннего рынка продукции лесной
промышленности (ЛП) Украины как в целом, так и по регионам, по его
соответствию тенденциям развития экономики. Разработан методический
подход к анализу внутреннего рынка продукции ЛП, предусматривающий
авторские применения методики расчета внутреннего рынка продукции ЛП
и состоящий из четырех этапов исследования: определение и обоснование
целей и задач проведения оценки и анализа, определение объемов внутреннего
рынка и внутреннего рынка продукции ЛП, оценка развития внутреннего
рынка продукции ЛП; сопоставление и обобщение полученных результатов
и выявление основных проблем развития внутреннего рынка продукции ЛП.
Предложены направления повышения конкурентоспособности продукции
ЛП на внутреннем рынке на основе развития кластерной стратегии.
Рассмотрена возможность создания кластера ЛП в пределах Житомирской,
Ровенской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской
областей Украины.
Ключевые слова: внутренний рынок, экспорт, импорт, кластер, конку
рентоспособность, лесная промышленность.
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Popadynets N. М. Domestic Market of Production of the Forestry Complex of Ukraine:
Approaches to Evaluation and Development Directions.
The analysis of development of the domestic market of the forestry complex production
of Ukraine is conducted both in the country and by its regions over the correspondence
of domestic market to the economy development tendencies. Methodical approach
to analysis of the domestic market of the forestry complex production is developed
encompassing the author’s use of the methodics of calculation of the domestic
market of production of the forestry complex and consisting of four research stages:
determination and substantiation of the objective and goals of evaluation and analysis;
calculation of the volume of domestic market and domestic market of forestry complex
production; evaluation of development of domestic market of forestry complex
production; comparison and generalization of obtained results and detection of basic
problems of development of domestic market of forestry complex production. Directions
of strengthening of forestry complex production competitiveness at domestic market
on the basis of cluster strategy development are proposed. The possibility of forestry
complex cluster creation in Zhytomyr, Rivne, Chernihiv, Lviv, Ivano-Frankivsk and
Volyn regions of Ukraine is considered.
Key words: domestic market, export, import, cluster, competitive ability, forestry
complex.
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