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Анотації
Романюк С. А. Економічна щільність як індикатор територіальної концентрації
економіки.
Проаналізовано методологію застосування показників економічної щільності у
звіті Світового Банку «Reshaping Economic Geography. World development report
2009». Запропоновано формулу визначення зв’язку між показниками валового
випуску, економічної щільності та щільності населення.
Ключові слова: економічна щільність, щільність населення, концентрація
економічної діяльності, ВРП на одну особу
Романюк С. А. Экономическая плотность как индикатор территориальной
концентрации экономики.
Проанализирована методология применения показателей экономической
плотности в отчете Всемирного Банка «Reshaping Economic Geography. World
development report 2009». Предложена формула определения связи между по
казателями валового выпуска, экономической плотности и плотности насе
ления.
Ключевые слова: экономическая плотность, плотность населения, концентра
ция экономической деятельности, ВРП на душу населения.
Romaniuk S. A. Economic Density as an Indicator of Territorial Concentration of the
Economy.
The analysis of the methodology of economic density indicators application provided
in the report of the World Bank «Reshaping Economic Geography. World development
report 2009» is conducted. The formula for determining the relationship between
indicators of gross output, economic density and population density is proposed.
Keywords: economic density, population density, concentration of economic activity,
GRP per capita.
Шульц С. Л. , Кіт Л. З. Мережеві бізнес-структури: концептуалізація понять
та засад функціонування.
Розкрито сутність підходів до трактування поняття «мережеві бізнесструктури» та запропоновано його авторське визначення. Акцентується
увага на конкурентних перевагах функціонування мережевих підприємницьких
структур, їх ролі у розвитку національної економіки та вітчизняного
підприємництва. Запропоновано класифікацію мережевих бізнес-структур,
аналізується конкурентні переваги та недоліки мережевої форми організації
бізнесу.
Ключові слова: мережева економіка, мережеві бізнес-структури, конкурентні
переваги.
Шульц С. Л., Кит Л. З. Сетевые бизнес-структуры: концептуализация понятий
и основ функционирования.
Раскрыта сущность подходов к трактовке понятия «сетевые бизнесструктуры» и предложено его авторское определение. Акцентируется
внимание на конкурентных преимуществах функционирования сетевых
предпринимательских структур, их роли в развитии национальной экономики
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и отечественного предпринимательства. Предложена классификация сетевых
бизнес-структур, анализируются конкурентные преимущества и недостатки
сетевой формы организации бизнеса.
Ключевые слова: сетевая экономика, сетевые бизнес-структуры, конкурентные
преимущества.
Schulz S. L, Kit L. Z. Network Business Structures: Conceptualization Concepts and
Principles of Operation.
Reveals the essence of approaches to the interpretation of the concept “network
business structure” and offered an author’s definition. The attention to competitive
advantages of functioning network enterprise structures, their role in the development
of national economy and domestic entrepreneurship. Classification of network business
structures is offered, analyzed competitive advantages and disadvantages of network
forms of business organization.
Keywords: network economics, network businesses structures, competitive advantages.
Семів Л. К. , Шендер А. Р. Модель механізму реалізації регіональної політики
розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації.
Подано визначення механізму регіональної освітньої політики та сформульовано
її основні напрями у сфері вищої освіти; проаналізовано заходи регіональної
освітньої політики у сфері вищої освіти та визначено наслідки їх реалізації
для ринку освітніх послуг в умовах глобалізації; побудовано модель меха
нізму регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг в умовах гло
балізації, що визначає базові напрямки діяльності основних суб’єктів та
інститутів на регіональному ринку освітніх послуг, спрямовані на підвищення
конкурентоздатності вищої освіти та забезпечення сталого розвитку
регіональної економіки.
Ключові слова: вища освіта, регіональна політика розвитку ринку освітніх
послуг, модель механізму регіональної освітньої політики, вищі навчальні
заклади, якість освіти, конкурентоздатність.
Семив Л. К., Шендер А. Р. Модель механизма реализации региональной
политики развития рынка образовательных услуг в сфере высшего образования
в условиях глобализации.
Представлено определение механизма региональной образовательной политики
и сформулированы основные методы региональной образовательной политики
в сфере высшего образования. Проанализированы мероприятия региональной
образовательной политики в сфере высшего образования и определены
последствия их реализации для рынка образовательных услуг в сфере высшего
образования в условиях глобализации. На основе проведенного исследования
сформирована модель механизма региональной политики развития рынка
образовательных услуг в условиях глобализации, которая характеризует
базовые направления деятельности основных субъектов и институтов на
региональном рынке образовательных услуг в сфере высшего образования,
направленные на повышение конкурентоспособности высшего образования и
обеспечения устойчивого развития региональной экономики.
Ключевые слова: высшее образование, региональная политика развития
рынка образовательных услуг, модель механизма региональной образо
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вательной политики, высшие учебные заведения, качество образования,
конкурентоспособность.
Semiv L. K, Model of Mechanism for Implementing of Regional Policy of Market
Development of Educational Services in Higher Education Sphere in the Context of
Globalization.
The mechanism of regional educational policy is defined and the basic methods of the
regional educational policy in higher education sphere are formulated. Measures of
regional educational policy in higher education are analyzed and the consequences of
their implementation for the educational services market in higher education sphere
in the context of globalization are identified. Based on the research the model of the
mechanism of regional policy of educational services market development in the
context of globalization in the sphere of higher education is formed. It characterizes
basic directions of key actors’ and institutions’ activities at the regional educational
services market in higher education directed at improvement of higher education
competitiveness and provision of regional economy sustainable development.
Key words: higher education, regional policy of educational services market
development, model of the mechanism of regional educational policy, higher
educational establishments, quality of education, competitiveness.
Смовженко Т. С. , Кузнєцова А. Я. Фінансова грамотність населення та її вплив
на розвиток економіки України.
Дано визначення термінам «фінансова грамотність» та «фінансова просвіта»,
оцінено рівень фінансової грамотності в Україні та за кордоном, запропоновано
шляхи підвищення її рівня в Україні шляхом реалізації основних положень
стратегії та цільових програм фінансової грамотності.
Ключові слова: фінансова грамотність, фінансова просвіта, цільові програми.
Смовженко Т. С., Кузнецова А. Я. Финансовая грамотность населения и ее
влияние на развитие экономики Украины.
Дано определение терминам «финансовая грамотность» и «финансовое
просвещение», оценен уровень финансовой грамотности в Украине и за
рубежом, предложены пути повышения ее уровня в Украине путем реализации
основных положений стратегии и целевых программ финансовой грамотности.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое просвещение, целевые
программы.
Smovzhenko T. S., Kuznyetsova A. Ya. Financial Literacy of the Population and its
Impact on the Development of Ukrainian Economy.
The terms «financial literacy» and» financial education» are defined; the level of
financial literacy in Ukraine and abroad is estimated; the ways of its level improvement
in Ukraine through the implementation of the main provisions of the strategy and
targeted programs of financial literacy are proposed.
Keywords: financial literacy, financial education, targeted programs.
Пітюлич М. І. , Шинкар В. А. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації.
Розглянуто проблему інфляції як фундаментальну проблему для розвитку
будь-якої країни. Стверджено, що в економічній науці не існує єдиних підходів
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щодо суті цього явища, причин появи і наслідків, а також основних напрямів
боротьби з інфляцією. Макроекономічний інфляційний вплив на економіку
має свою специфіку в умовах формування ринкових відносин країн перехідної
економіки (наприклад, України). З застосуванням методології функціонального
аналізу, системного підходу та аналогії проаналізовано причини і наслідки
інфляції, антиінфляційну політику, яка проводиться в умовах ринкової економіки.
Особливу увагу звернено на макроекономічні проблеми інфляції в економіці
сучасної України. Зроблено висновки про необхідність проведення виважених як
політичних, так і економічних рішень, від яких залежить майбутнє економіки
нашої держави.
Ключові слова: інфляція, дефляція, рівновага, диспропорції, стабілізація,
інфляційні очікування.
Питюлич М. И., Шинкарь В. А. Макроэкономические проблемы инфляции в
условиях экономической трансформации.
Рассмотрена проблема инфляции как фундаментальную проблему для развития
любой страны. Утверждено, что в экономической науке не существует единых
подходов к сути этого явления, причин появления и последствий, а также
основных направлений борьбы с инфляцией. Макроэкономический инфляционное
воздействие на экономику имеет свою специфику в условиях формирования
рыночных отношений стран переходной экономики (например, Украина).
Применение методологии функционального анализа, системного подхода и
аналогии проанализированы анализируются причины и последствия инфляции,
антиинфляционную политику, которая проводится в условиях рыночной
экономики. Особое внимание обращено на макроэкономические проблемы
инфляции в экономике современной Украины. Сделаны выводы о необходимости
проведения взвешенных как политических, так и экономических решений, от
которых зависит будущее экономики государства.
Ключевые слова: инфляция, дефляция, равновесие, диспропорции, стабилизация,
инфляционные ожидания.
Pityulych M. I., Shynkar V. A. Macroeconomic Problems of Inflation in the Conditions
of Economic Transformation.
Inflation is a fundamental problem for the development of any country. There are
no common approaches to the nature, causes and consequences of this phenomenon
and the ways of its reduction in economics. Macroeconomical inflation impact on
the economy has its own distinctive aspects in terms of the building of marketing
relationships in the countries with transition economy (Ukraine, for example). Using
methods of functional analysis, system analysis and analogy method the causes and
consequences of inflation as well as anti-inflationary policy conducted in a market
economy are analyzed in the article. Special attention is paid to macro-economical
problems of inflation in the economy of modern Ukraine. The conclusion about the
necessity of making the deliberated political and economical decisions that affect the
future economy of our country is made.
Key words: inflation, deflation, balance, imbalance, stabilization, inflationary
expectations.
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Козоріз М. А. Напрями модернізації механізмів реалізації державної політики
регіонального розвитку в Україні.
На основі дослідження причин, що гальмують впровадження державної
політики регіонального розвитку в Україні, визначені напрями модернізації
механізмів, призначення яких полягає у забезпеченні її реалізації в практиці
господарювання. Основну увагу присвячено обґрунтуванню доцільності мо
дернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку на
основі індивідуального підходу до визначення ресурсних можливостей кожного
конкретного регіону.
Ключові слова: державна політика, регіональний розвиток, ресурси регіону,
механізми реалізації державної політики регіонального розвитку.
Козориз М. А. Направления модернизации механизмов реализации государ
ственной политики регионального развития в Украине.
На основе исследования причин, тормозящих внедрение государственной
политики регионального развития в Украине, определены направления
модернизации механизмов, назначение которых заключается в обеспечении
ее реализации в практике ведения хозяйства. Основное внимание уделено
обоснованию целесообразности модернизации механизмов реализации госу
дарственной политики регионального развития на основе индивидуального
подхода к определению ресурсных возможностей каждого конкретного региона.
Ключевые слова: государственная политика, региональное развитие, ресурсы
региона, механизмы реализации государственной политики регионального
развития.
Kozoriz M. A. Directions of Modernization of the Mechanisms of Regional Development
Public Policy Realization in Ukraine.
On the basis of research of reasons hampering the introduction of regional development
public policy in Ukraine the directions of modernization of the mechanisms directed
at providing of its realization in practice of economy are defined. Basic attention is
paid to substantiation of the expedience of modernization of the regional development
public policy realization mechanisms on the basis of the individual approach to
determination of resource possibilities of every concrete region.
Key words: public policy, regional development, resources of region, mechanisms of
realization of regional development public policy.
Жук П. В. Особливості методичних підходів до оцінки використання природних
ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку.
Розглянуто питання специфіки оцінювання сталого розвитку сфери гос
подарського використання природних ресурсів гірських територій. Запро
поновано систему принципів та критеріїв сталого використання природних
ресурсів Українських Карпат й відповідних їм оціночних показників та
індикаторів. Визначено методичні підходи до встановлення індексів сталого
використання природних ресурсів гірського Карпатського регіону.
Ключові слова: сталий розвиток, гірський регіон, природні ресурси, показники,
індикатори, методи оцінки.
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Жук П. В. Особенности методических подходов к оценке использования
природных ресурсов горного региона на принципах устойчивого развития.
Рассмотрены вопросы специфики оценивания устойчивого развития сферы
хозяйственного использования природных ресурсов горных территорий.
Предложена система принципов и критериев устойчивого использования
природных ресурсов Украинских Карпат и соответствующих им оценочних
показателей и индикаторов. Определены методические подходы к уста
новлению индексов устойчивого использования природных ресурсов горного
Карпатского региона.
Ключевые слова: устойчивое развитие, горный регион, природные ресурсы,
показатели, индикаторы, методы оценки.
Zhuk P. V. Features of Methodological Approaches to the Mountain Region Natural
Resources Use on the Principles of Sustainable Development.
The specific issues of sustainable development evaluation of mountain territories
natural resources economic use are outlined. The set of principles and criteria of
sustainable use of Ukrainian Carpathians’ natural resources and their corresponding
evaluation parameters and indicators is proposed. Methodological approaches to
establishment of the indices of natural resources sustainable use in the Carpathian
mountain region are defined.
Keywords: sustainable development, mountain region, natural resources, indices,
indicators, evaluation methods.
Пилипів В. В. , Тичковська Л. П. Фінансовий механізм управління сталим розвитком територіальних економічних систем.
Розкрито концептуальні засади управління капіталом сталого розвитку
територіальних економічних систем, обґрунтовано фінансовий механізм
управління сталим розвитком та його інституціональне забезпечення. Здійснено
аналіз функціонування територіальних систем України та виявлено тенденції
їх фінансового забезпечення. Запропоновано схему проектного фінансування
сталого розвитку територій та залучення територіальних природних ресурсів
у проекти сталого розвитку.
Ключові слова: фінансовий механізм, територіальні економічні системи, сталий
розвиток, управління, відтворення, капіталізація активів.
Пылыпив В. В., Тычковская Л. П. Финансовый механизм управления устойчи
вым развитием территориальных экономических систем.
Раскрыты концептуальные основы управления капиталом устойчивого
развития территориальных экономических систем, обоснован финансовый
механизм управления устойчивым развитием и его институциональное
обеспечение. Проанализировано функционирование территориальных систем
Украины и выявлены тенденции их финансового обеспечения. Предложена схема
проектного финансирования устойчивого развития территорий и привлечения
территориальных природных ресурсов в проекты устойчивого развития.
Ключевые слова: финансовый механизм, территориальные экономические
системы, устойчивое развитие, управление, воспроизведение, капитализация
активов.
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Pylypiv V. V., Tychkovska L. P. Financial Mechanism of Management of Territorial
Economic Systems Sustainable Development.
Conceptual bases of management of the capital of territorial economic systems’
sustainable development are exposed. Financial mechanism of sustainable
development management and its institutional maintenance is substantiated. The
functioning of territorial systems of Ukraine is analyzed and the tendencies of their
financial maintenance are revealed. The scheme of project financing of territorial
sustainable development and attraction of territorial natural resources into sustainable
development projects is proposed.
Keywords: financial mechanism, territorial economic systems, sustainable
development, management, reproduction, capitalization of assets.
Литвин І. В. , Нек М. О. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого
туризму в регіоні.
Розкрито сутність та основні види сільського зеленого туризму, досліджено
історію появи послуг зеленого туризму, розкрито інформацію щодо
популярності зеленого туризму в окремих регіонах України та за кордоном.
На прикладі туристичних організацій Львівської області розглянуті основні
проблеми розвитку сільського зеленого туризму, що згруповані у три блоки.
Запропоновано використовувати кластерну модель надання послуг сільського
зеленого туризму як один із дієвих способів вирішення існуючих проблем та
сприяння розвитку сільських територій.
Ключові слова: сільський зелений туризм, агротуризм, екотуризм, туристичний
кластер.
Литвин И. В., Нек М. А. Проблемы и перспективы развития сельского зеленого
туризма в регионе.
Раскрыты сущность и основные виды сельского зеленого туризма, исследована
история появления услуг зеленого туризма, раскрыта информация о популяр
ности зеленого туризма в отдельных регионах Украины и за рубежом. На
примере туристических организаций Львовской области рассмотрены основные
проблемы развития сельского зеленого туризма, которые сгруппированы в
три блока. Предложено использовать кластерную модель предоставления
услуг сельского зеленого туризма как один из действенных способов решения
существующих проблем и содействия развитию сельских территорий.
Ключевые слова: сельский зеленый туризм, агротуризм, экотуризм, ту
ристический кластер.
Lytvyn I. V., Nek M. O. Problems and Prospects of Rural Tourism Development in
the Region.
The essence and the main types of rural tourism were outlined, the history of the
emergence of green tourism was examined, information about the popularity of ecotourism in some regions of Ukraine and abroad was revealed. The main problems
of rural tourism development grouped in three blocks on the example of Lviv region
tourist organizations were considered. The cluster model of rural tourism services
as one of the most effective ways to solve existing problems and to promote rural
development were suggested to use in the article.
Keywords: rural green tourism, agritourism, ecotourism, tourism cluster.
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Дьоміна В. М. , Кіщак І. Т. Прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Миколаївській області.
Для прогнозування обсягів експортної продукції і потреб підприємств
Миколаївської області в імпортній продукції запропоновані трендові моделі, що
дозволяють дати кількісну оцінку зовнішньоторговельного обороту області на
найближчу перспективу. Розраховані за моделями прогнози на 2014 р. показують
зростання товарообігу із зарубіжними країнами: у середньому на 20% по
експорту і на 40% по імпорту, що є підставою для коректування стратегічних
планів області у напрямі розвитку підприємств транспортної галузі.
Ключові слова: експорт, імпорт, прогноз, моделювання, тренд.
Демина В. М., Кищак И. Т. Прогнозирование развития внешнеэкономической
деятельности в Николаевской области.
Для прогнозирования объемов экспортной продукции и потребностей
предприятий Николаевской области в импортной продукции предложены
трендовые модели, позволяющие дать количественную оценку внешнеторгового
оборота области на ближайшую перспективу. Рассчитанные по моделям
прогнозы на 2014 г. показывают рост товарооборота с зарубежными
странами: в среднем на 20% по экспорту и на 40% по импорту, что является
основанием для корректировки стратегических планов области в направлении
развития предприятий транспортной отрасли.
Ключевые слова: экспорт,импорт,прогноз, моделирование,тренд.
Dyomina V. M., Kishchak I. T. The prognostication of development of the foreign
economic activity in the Mykolaiv region.
To forecast the volumes of goods produced for export and for the needs of Mykolayiv
region enterprises for the imported products the trend models are proposed enabling
quantitative evaluation of foreign trade turnover in the region in the nearest future.
The prognosis for 2014 calculated according to the models shows an increase of
trade with foreign countries: in average by 20% for export and by 40% for import,
which is the basis for the adjustment of strategic plans towards the development of
the transport industry enterprises.
Key words: export, import, prognosis, modeling, trend..
Волохова І.С. Розподіл видаткових повноважень між рівнями влади: концептуальні підходи до реформування.
Досліджуються проблеми існуючої структури видаткових повноважень органів
місцевого самоврядування України. Пропонуються концептуальні підходи до
реформування розподілу видаткових повноважень між органами влади. Основні
напрями реформування: підвищення ефективності витрачання місцевих та
регіональних фінансових ресурсів; збільшення ступеня деволюції; максимально
можливе залучення населення до процесу прийняття рішень щодо місцевих
і регіональних справ. Автор доводить, що кількість зовнішніх споживачів,
рівень значущості для країни і територій, а також можливість економії на
масштабах виробництва визначають той рівень влади, який найефективніше
здатний надавати суспільні блага населенню.
Ключові слова: суспільні блага, місцеве самоврядування, видаткові повнова
ження, місцеві бюджети, видатки, територіальні фінанси.
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Волохова И. С. Распределение расходных полномочий между уровнями власти:
концептуальные подходы к реформированию.
Исследуются проблемы существующей структуры расходных полномочий
органов местного самоуправления Украины. Предлагаются концептуальные
подходы к реформированию распределения расходных полномочий между
органами власти. Основные направления реформирования: повышение
эффективности расходования местных и региональных финансовых ресурсов;
увеличение степени деволюции; максимально возможное привлечение населения
в процесс принятия решений по местным и региональным делам. Автор
доказывает, что количество внешних потребителей, уровень значимости
для страны и территорий, а также возможность экономии на масштабах
производства определяют тот уровень власти, который эффективнее всего
способен предоставлять общественные блага населению.
Ключевые слова: общественные блага, местное самоуправление, расходные
полномочия, местные бюджеты, расходы, территориальные финансы.
Volokhova I. S. Distributing of Expenses Liabilities Between the Levels of Authority:
the Conceptual Approaches to Reformation.
The problems of existing structure of local self-government expenses liabilities in
Ukraine are examined. The conceptual approaches to reformation of distributing of
expenses liabilities between authorities are offered. Basic directions of reformation:
increase of efficiency of local and regional financial resources use; increase of
devolutions degree; maximally possible attraction of population into the process
of making decision on local and regional affairs. An author proves that amount of
external users, significance level for a country and territories and also possibility of
economy of scales determine the level of authority, which is most efficient in providing
public benefits to population.
Keywords: public benefits, local self-government, expenses liabilities, local budgets,
expenses, territorial finances.
Бутенко А.І. , Лазарєва Є.В. Інноваційний потенціал регіонів Українського
Причорномор’я.
Здійснено порівняльний аналіз і оцінку інноваційного потенціалу економіки
України та регіонів Українського Причорномор’я, виявлені основні тенденції
розвитку інноваційної діяльності в цих регіонах, запропоновано низку заходів
щодо ефективної організації інноваційної діяльності у міру розвитку інституту
ринку.
Ключові слова: інноваційний потенціал, тенденції розвитку, регіони
Українського Причорномор’я, підприємництво.
Бутенко А. И., Лазарева Е. В. Инновационный потенциал регионов Украинского
Причерноморья.
Проведены сравнительный анализ и оценка инновационного потенциала
экономики Украины и регионов Украинского Причерноморья, выявлены основные
тенденции развития инновационной деятельности в этих регионах, предложен
ряд мер по эффективной организации инновационной деятельности по мере
развития института рынка.
Ключевые слова: инновационный потенциал, тенденции развития, регионы
Украинского Причерноморья, предпринимательство.
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Butenko A. I., Lazareva Ye. V. Innovative Potential of the Areas of Ukrainian Black
Sea Region.
Comparative analysis and estimation of innovative ability of Ukrainian economy and
the areas of Ukrainian Black Sea Region is conducted; basic tendencies of innovative
activity development are defined in these region; the range of measures on efficient
organization of innovative activity in the course of market institute development is
offered.
Key words: innovative potential, development trends, areas of Ukrainian Black Sea
Region, entrepreneurship.
Сороківська М. В. Сучасний стан та перспективи інвестування страховими
компаніями України.
Здійснено аналіз сучасного стану страхового ринку та тенденцій розвитку
інвестування страховими компаніями України. Розроблено прогноз величини
активів вітчизняних страхових компаній та їх частки у ВВП у середньостро
ковій перспективі. Обґрунтовано вибір оптимальних статистичних методів для
отримання найбільш вірогідних, оптимістичних та песимістичних прогнозів
окремих показників інвестиційної діяльності страховиків. Проведено оцінку
перспектив інвестування страховими компаніями на основі сформованих
прогнозів із врахуванням наслідків фінансової кризи. Запропоновано напрями
розвитку вітчизняного страхового ринку за допомогою внутрішніх і зовнішніх
механізмів в умовах сьогодення з метою зростання інвестиційних можливостей
страховиків.
Ключові слова: страхова компанія, інвестування, активи, прогноз, розвиток,
статистичний метод.
Сорокивская М. В. Современное состояние и перспективы инвестирования
страховыми компаниями Украины.
Осуществлен анализ современного состояния страхового рынка и тен
денций развития инвестирования страховыми компаниями Украины.
Разработан прогноз величины активов отечественных страховых компаний
и их соотношения с ВВП в среднесрочной перспективе. Обоснован выбор
оптимальных статистических методов для получения наиболее достоверных,
оптимистических и пессимистических прогнозов отдельных показателей
инвестиционной деятельности страховщиков. Проведена оценка перспектив
инвестирования страховыми компаниями на основании сформированных
прогнозов с учетом следствий финансового кризиса. Предложены направления
развития отечественного страхового рынка с помощью внутренних и
внешних механизмов в современных условиях с целью роста инвестиционных
возможностей страховщиков.
Ключевые слова: страховая компания, инвестирование, активы, прогноз,
развитие, статистический метод.
Sorokivska M. V. Current State and Prospects of the Investment by Ukrainian Insurance
Companies.
The analysis of the insurance market current state and tendencies of investment
development by the Ukrainian insurance companies is conducted. The forecast of the
domestic insurance companies’ assets size and their ratio by gross national product
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in medium-term prospect is developed. The choice of optimum statistical methods in
order to obtain the most expectable, optimistic and pessimistic forecasts of separate
indicators of the insurers’ investment activity is proved. The estimation of the insurance
companies investment prospects, based on the generated forecasts taking into account
consequences of financial crisis, is conducted. Directions of development of the
domestic insurance market by means of internal and external mechanisms in current
conditions for the purpose of growth of investment possibilities of insurers are offered.
Keywords: insurance company, investment, assets, forecast, development, statistical
method.
Кощій О. В. , Ворончак І. О. Стан та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу Львівської області.
Проаналізовано рівень розвитку соціальної відповідальності бізнесу Львівської
області на основі опитування представників бізнесу регіону. Визначено
ступінь поінформованості менеджерів та підприємців про соціальну
відповідальність бізнесу. Досліджено поширеність у середовищі бізнесу
Львівщини конкретних заходів у сфері соціальної відповідальності, рівень
організаційного та інформаційного забезпечення соціальної відповідальності
бізнесу. Охарактеризовано мотиви та потенційні вигоди відповідальної
поведінки з точки зору представників ділових кіл регіону. З’ясовано проблеми
та перешкоди у впровадженні відповідального підходу до підприємницької
діяльності. Визначено пріоритетні напрями регіональної політики підтримки
соціальної відповідальності бізнесу Львівщини.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, Львівська область,
результати опитування представників бізнесу.
Кощий О. В., Ворончак И. О. Состояние и перспективы развития социальной
ответственности бизнеса Львовской области.
Проанализирован уровень развития социальной ответственности бизнеса
Львовс кой области на основе опроса представителей бизнеса региона.
Определена степень осведомленности менеджеров и предпринимателей о
социальной ответственности бизнеса. Исследована распространенность
в среде бизнеса Львовщины конкретных мероприятий в сфере социальной
ответственности, уровень организационного и информационного обеспече
ния социальной ответственности бизнеса. Охарактеризованы мотивы
и потенциальные выгоды ответственного поведения с точки зрения
представителей деловых кругов региона. Определены проблемы и препятствия
на пути внедрения ответственного подхода к предпринимательской
деятельности, приоритетные направления региональной политики поддержки
социальной ответственности бизнеса Львовщины.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, Львовская область,
результаты опроса представителей бизнеса.
Koshchiy O. V., Voronchak I. O. Current State and Prospects of Development the
Corporate Social Responsibility of Lviv Region.
The level of development the corporate social responsibility of Lviv region is analyzed
on the basis of the regional business survey. The degree of awareness of managers
and entrepreneurs about social responsibility is defined. The prevalence of specific
ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2013, №2

17

activities of corporate social responsibility in the business community and the level
of organizational and informational support of social responsibility are investigated.
Reasons and potential benefits of responsible conduct are described from the regional
business community’s point of view. The problems and obstacles to the implementation
of the responsible approach to business are found out. The priority directions of
regional policy support of corporate social responsibility of Lviv region are defined.
Keywords: corporate social responsibility, Lviv region, the results of business
representatives’ survey.
Бобиль В. В. , Півняк Ю. В. Удосконалення системи ризик-менеджменту банківського сектора України в умовах фінансової кризи.
Досліджуються основні елементи системи ризик-менеджменту банку:
ідентифікація ризику, оцінка, інструменти управління. Надаються відповідні
рекомендації стосовно удосконалення сучасної системи управління банківськими
ризиками.
Ключові слова: банк, ризик-менеджмент, інструменти управління, оцінка, іден
тифікація.
Бобыль В. В., Пивняк Ю. В.. Усовершенствование системы риск-менеджмента
банковского сектора Украины в условиях финансового кризиса.
Исследуются основные элементы системы риск-менеджмента банка:
идентификация риска, оценка, инструменты управления. Предоставляются
соответствующие рекомендации по усовершенствованию современной
системы управления банковскими рисками.
Ключевые слова: банк, риск-менеджмент, инструменты управления, оценка,
идентификация.
Bobyl V. V., Pivnyak Yu. V. Improvement of the System of Banking Sector Risk
Management in Ukraine in Terms of Financial Crisis.
The basic elements of bank’s risk management system are examined: risk identification,
assessment and management tools. Appropriate recommendations for improvement
of the modern banking risk management system are outlined.
Keywords: bank, risk-management, management tools, assessment, identification.
Алєксєєв І. В. , Білик О. І. Методичні засади інтегрального оцінювання надійності
недержавних пенсійних фондів в Україні.
Визначено суть поняття надійності недержавних пенсійних фондів
та розроблено основні методичні засади оцінювання їхньої надійності.
Встановлено, що дієвим способом розкриття інформації про надійність
фінансових інститутів є використання рейтингів. Визначення класу надійності
НПФ має стати основою для надання їм права на здійснення пенсійного
забезпечення громадян на другому рівні пенсійної системи України. Для
оцінювання надійності НПФ та її зміни пропонується використання системи
показників, детермінованих із врахуванням якісних і кількісних параметрів,
які характеризують діяльність НПФ. Побудована система комплексного
оцінювання надійності НПФ дає змогу присвоєння відповідного класу та рівня
надійності.
Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, фінансова стійкість, фінансова
надійність, інтегральне оцінювання, клас і рівень надійності.
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Алексеев И. В., Билык О. И. Методические основы интегральной оценки
надежности негосударственных пенсионных фондов в Украине.
Определена сущность понятия надежности негосударственных пенсионных
фондов и разработаны основные методические основы оценки их надежности.
Установлено, что действенным способом раскрытия информации о
надежности финансовых институтов является использование рейтингов.
Определение класса надежности НПФ должно стать основой для предо
ставления им права на осуществление пенсионного обеспечения граждан
на втором уровне пенсионной системы Украины. Для оценки надежности
НПФ и ее изменения предлагается использование системы показателей,
детерминированных с учетом качественных и количественных параметров,
характеризующих деятельность НПФ. Построена система комплексной оценки
надежности НПФ, которая позволяет присваивать соответствующий класс
и уровень надежности.
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд; финансовая
устойчивость; финансовая надежность; интегральная оценка; класс и уровень
надежности.
Alekseyev I. V., Bilyk O. I. Methodical Principles of Integral Evaluation of Private
Pension Funds Reliability in Ukraine.
The essence of the concept of private pension funds reliability is defined and the
basic methodological principles of evaluation of their reliability are developed. It is
revealed that the use of ratings is an effective way of disclosing information about the
reliability of financial institutions. Defining of reliability classes of private pension
funds (PPF) shall become the basis for granting them the right to fulfill pension
coverage of population on the second level of the pension system in Ukraine. Complex
evaluation system of PPF reliability, which allows assignment of the relevant class
and level of reliability, is developed.
Keywords: private pension fund, financial stability, financial reliability, integral
evaluation, class and level of reliability.
Заблоцький М. Б. Фінансово-ринкові регулятивні засади конвергенції національних і регіональних інтересів.
Поставлено проблему створення системи регулювання фінансового ринку.
Запропоновано концепцію конвергенції національних і регіональних інтересів
суб’єктів фінансового і суміжних з ним ринків. Обґрунтовано науковотеоретичні положення, регулятори і результуючі показники функціонування
регулятивної системи за умови дії регуляторів «не за правилом» і «за
правилом». Представлено схематичну модель механізму формування системи
конвергентного розвитку національної і регіональної економіки.
Ключові слова: регулятивна система, конвергенція, грошова пропозиція,
фінансовий капітал, інвестиції, натуральний продукт, національний дохід,
грошовий попит.
Заблоцкий М. Б. Финансово-рыночные регулятивные основы конвергенции нацио
нальных и региональных интересов.
Поставлена проблема создания системы регулирования финансового
рынка. Предложена концепция конвергенции национальных и региональных
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интересов субъектов финансового и смежных с ним рынков. Обоснованы
научно-теоретические положения, регуляторы и результирующие показатели
функционирования регулятивной системы при условии действия регуляторов
«не по правилу» и «по правилу». Представлена схематическая модель механизма
формирования системы конвергентного развития национальной и региональной
экономики.
Ключевые слова: регулятивная система, конвергенция, денежное предложение,
финансовый капитал, инвестиции, натуральный продукт, национальный доход,
денежный спрос.
Zablotsky M. B. Financial and Market Regulatory Framework of National and Regional
Interests Convergence.
The problem of creating the system of financial market regulation is set up. The concept
of convergence of national and regional interests of the financial and contiguous
markets’ entities is proposed. Scientific and theoretical principles, regulators and
resulting indicators of regulatory system functioning subject to the operation of
regulators «not according to the rule» and «according to the rule» are substantiated.
Schematic model of the mechanism of formation of national and regional economy
convergent development is presented.
Keywords: regulatory system, convergence, money supply, financial capital,
investment, natural product, national income, money demand.
Владичин У. В. Регіональні особливості розвитку іноземного банківництва в
Україні.
Досліджено та виявлено особливості регіонального розподілу банківських
установ з іноземним капіталом, проаналізовано обсяги здійснюваних операцій та
прибутковість іноземних банків у регіональному розрізі. Проведена порівняльна
оцінка регіональної мережі структурних підрозділів банків з іноземним
капіталом, що діють в Україні, та подано рекомендації щодо покращення
привабливості регіонів та забезпеченості їх банківськими послугами.
Ключові слова: іноземне банківництво, банк з іноземним капіталом, регіональний
розподіл банків, концентрація іноземних банків.
Владычин У. В. Региональные особенности развития иностранного банкинга в
Украине.
Исследованы и определены особенности регионального распределения
банковских учреждений с иностранным капиталом, проанализированы
масштабы осуществляемых операций и прибыльность иностранных банков
в региональном разрезе. Проведена сравнительная оценка региональной сети
структурных подразделений банков с иностранным капиталом, действующих
в Украине, и поданы рекомендации по улучшению привлекательности регионов
и обеспеченности их банковскими услугами.
Ключевые слова: иностранный банкинг, банк с иностранным капиталом,
региональное распределение банков, концентрация иностранных банков.
Vladychyn U. V. Regional Peculiarities of Foreign Banking Development in Ukraine.
The peculiarities of regional distribution of banking institutions with foreign capital
are examined. Volumes of conducting operations and profitability of foreign banks in
regional dimension are analyzed. The comparative analysis of regional net of structural
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units of banks with foreign capital in Ukraine is conducted. Recommendations for
improvement of regions attractiveness and their security with bank services are made.
Key words: foreign banking, bank with foreign capital, regional distribution of banks,
concentration of foreign banks.
Пшик Б. І. Теоретичні і практичні аспекти застосування ковенантів у практиці
фінансово-кредитних відносин.
Досліджено сутність та особливості застосування ковенантів у сфері
фінансово-кредитних відносин як засобу управління цими відносинами та
ризиками, що виникають у процесі їх здійснення. Пропонуються визначення
та класифікація ковенантів. Розроблено пропозиції щодо їх законодавчого
закріплення та використання в діяльності суб’єктів фінансового ринку України.
Ключові слова: ковенант, фінансовий ковенант, фінансовий ринок, фінансовокредитні відносини.
Пшик Б. И. Теоретические и практические аспекты применения ковенантов в
практике финансово-кредитных отношений.
Исследованы сущность и особенности применения ковенантов в сфере
финансово-кредитных отношений как инструмента управления этими
отношениями и рисками, возникающими в процессе их осуществления.
Предлагаются определение и классификация ковенантов. Разработаны
предложения по их законодательному закреплению и использованию в
деятельности субъектов финансового рынка Украины.
Ключевые слова: ковенант, финансовый ковенант, финансовый рынок,
финансово-кредитные отношения.
Pshyk B. I. Theoretical and Practical Aspects of the Use of Covenants in the Practice
of Financial and Credit Relations.
The essence and characteristics of the covenants in the financial and credit relations
as a tool for the management of these relationships and the risks involved in their
implementation are examined. The definition and classification of covenants are
proposed. Proposals for its legalization and use in the activity of the financial market
entities of Ukraine are developed.
Keywords: covenant, financial covenant, financial market, financial and credit
relations.
Сідельник О. П. Забезпечення конкурентоспроможності небанківських фінансових установ.
Досліджено теоретико-методологічні аспекти щодо підвищення конкуренто
спроможності небанківськими фінансовими установами на ринку фінан
сових послуг України. Запропоноване визначення термінів «небанківські
фінансові установи» та обґрунтовано науково-методичні підходи до оцінки
конкурентоспроможності небанківських фінансових установ, розроблено
рекомендації щодо вдосконалення механізму державного впливу на підвищення
їх конкурентоспроможності. Запропоновано заходи щодо позиціонування
небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг з метою
забезпечення їх конкурентоспроможності.
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Ключові слова: небанківські фінансові установи, конкурентоспроможність
небанківських фінансових установ, фінансові посередники, конкуренція.
Сидельник Е. П. Обеспечение конкурентоспособности небанковских финансовых
учреждений.
Исследованы теоретико-методологические аспекты по повышению конку
рентоспособности небанковскими финансовыми учреждениями на рынке
финансовых услуг Украины. Предложено определение терминов «небанковские
финансовые учреждения» и обоснованы научно-методические подходы к оценке
конкурентоспособности небанковских финансовых учреждений, разработаны
рекомендации по совершенствованию механизма государственного воздействия
на повышение их конкурентоспособности. Предложены мероприятия к
позиционированию небанковских финансовых учреждений на рынке финансовых
услуг с целью обеспечения их конкурентоспособности.
Ключевые слова: небанковские финансовые учреждения, конкурентоспособ
ность небанковских финансовых учреждений, финансовые посредники, кон
куренция.
Sidelnyk O. P. Maintenance of Non-Bank Financial Institutions Competitiveness.
Theoretical and methodological aspects of competitiveness improvement by non-bank
financial institutions at financial services market in Ukraine are examined. Definition
of term “non-bank financial institutions” is proposed and scientific and methodical
approaches to assessing the competitiveness of non-bank financial institutions are
substantiated. Recommendations for improving the mechanism of state influence
on increase of their competitiveness are developed. The measures for positioning
non-bank financial institutions at financial services market in order to ensure their
competitiveness are proposed.
Keywords: non-bank financial institutions, non-banking financial institutions
competitiveness, financial intermediaries, competition.
Галайко Н. Р. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах.
Досліджено поняття «ліквідність банку», проаналізовано сучасний стан
ліквідності банків та банківської системи України, проведено залежність між
обов’язковим резервуванням та ліквідністю банків, виявлено, що на сьогодні
структура активів і пасивів банків не є оптимальною, але прямує до цього. Це
може сприяти зменшенню додаткових ризиків і, зокрема, ризику ліквідності.
Запропоновано надавати центральним банком внутрішньоденні кредити
для підтримки ліквідності банків, що дозволить зменшити значні залишки
коштів кореспондентських рахунків, відкритих банками в Національному
банку України.
Ключові слова: банк, ліквідність, обов’язкове резервування, активи, пасиви.
Галайко Н. Р. Управление ликвидностью в современных условиях.
Исследовано понятие «ликвидность банка», проанализировано современное
состояние ликвидности банков и банковской системы Украины, проведена
зависимость между обязательным резервированием и ликвидностью
банков, виявлено, что на сегодня структура активов и пассивов банков не
является оптимальной, но стремится к этому. Это может способствовать
уменьшению дополнительных рисков и, в частности, риска ликвидности.
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Предложено предоставлять центральным банком внутридневные кредиты
для поддержки ликвидности банков, что позволит уменьшить значительные
остатки средств корреспондентских счетов, открытых банками в
Национальном банке Украины.
Ключевые слова: банк, ликвидность, обязательное резервирование, активы,
пассивы.
Halayko N. R. Liquidity Management in Modern Terms.
A concept «liquidity of bank» is examined; the modern state of liquidity of banks
and banking system of Ukraine is analyzed; the dependence between the obligatory
reserving and liquidity of banks is found. It is revealed that for today the structure
of assets and liabilities of banks is not optimal but is on the way to it. It can promote
reduction of additional risks and, in particular, risk of liquidity. It is suggested for
central bank to grant intraday credits to support the liquidity of banks that enables
decreasing of considerable remains of funds of correspondent accounts opened by
banks in the National Bank of Ukraine
Keywords: bank, liquidity, obligatory reserving, assets, liabilities.
Землянкін А. І. , Підоричева І. Ю. Нова інноваційна політика Європейського
Союзу: досвід для України.
Проаналізовано досвід Європейського Союзу щодо формування та реалізації
інноваційної політики на загальноєвропейському, національному і регіональному
рівнях. Розроблено пропозиції щодо умов і можливостей його використання на
макро- і мезорівнях в Україні. Визначено механізми управління інноваційною
сферою за умови поступового переходу національної економіки до стадії
розвитку, заснованої на власних інноваціях.
Ключові слова: локалізація, регіональний розвиток, нова інноваційна політика,
європейський досвід, механізми управління інноваціями.
Землянкин А. И., Пидоричева И. Ю. Новая инновационная политика Европейс
кого Союза: опыт для Украины.
Проанализирован опыт Европейского Союза по формированию и реализации
инновационной политики на общеевропейском, национальном и региональном
уровнях. Разработаны предложения относительно условий и возможностей
его использования на макро- и мезоуровнях в Украине. Определены механизмы
управления инновационной сферой при условии постепенного перехода нацио
нальной экономики на стадию развития, основанную на собственных иннова
циях.
Ключевые слова: локализация, региональное развитие, новая инновационная
политика, европейский опыт, механизмы управления инновациями.
Zemlyankin A. I., Pidorycheva I. Yu. New Innovation Policy of the European Union:
the Experience for Ukraine.
The experience of the European Union in the formation and implementation of the
innovation policy at the European, national and regional levels is analyzed. The
proposals concerning the conditions and possibilities of its using at the national
and regional levels in Ukraine are worked out. The mechanisms for managing the
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innovative sphere are defined provided that the national economy passes to the stage
of the development based on their own innovations.
Key words: localization, regional development, new innovation policy, European
experience, mechanisms for innovation management.
Чеботарьов Є. В. Методичне забезпечення маркетингового дослідження ринку
м’ясопродуктів Луганської області.
Класифіковано основні риси ринку м’ясопродуктів Луганської області та
обґрунтовано методичні аспекти маркетингового дослідження: визначення
методу опитування покупців; формулювання питань та варіантів відповідей;
розрахунок обсягу вибіркової сукупності. Проаналізовано результати проведених
анкетних опитувань споживачів м’ясопродуктів в обласному центрі, містах
обласного підпорядкування, промислових й аграрних адміністративнотериторіальних районах регіону. На підґрунті встановлених споживацьких
уподобань запропоновано заходи щодо вдосконалення маркетингової
діяльності та оптимізації виробничо-комерційної процесу товаровиробників
м’ясопереробної галузі.
Ключові слова: маркетингове дослідження, ринок м’ясопродуктів, регіон,
споживачі, опитування.
Чеботарёв Е. В. Методическое обеспечение маркетингового исследования рынка
мясопродуктов Луганской области.
Классифицированы основные черты рынка мясопродуктов Луганской
области и обоснованы методические аспекты маркетинговых исследований:
определение метода опроса покупателей; формулирование вопросов и
вариантов ответов; расчёт объёма совокупной выборки. Проанализированы
результаты проведённых анкетных опросов потребителей мясопродуктов
в областном центре, городах областного подчинения, промышленных
и аграрных административно-территориальных районах региона. На
основе выявленных потребительских предпочтений предложены меры
по усовершенствованию маркетинговой деятельности и оптимизации
производственно-коммерческого процесса товаропроизводителей мясо
перерабатывающей отрасли.
Ключевые слова: маркетинговое исследование, рынок мясопродуктов, регион,
потребители, опрос.
Chebotarov Ye. V. Methodical Maintenance of Marketing Research of Meat Products
Market of Luhansk Region.
The main features of the market of meat products of Luhansk region are classified
and methodical aspects of marketing research are proved: definition of a method of
customers survey; formulation of questions and versions of responses; calculation
of volume of cumulative selection. Results of the carried-out questionnaires of
consumers of meat products in the regional center, the cities of regional submission
and industrial and agrarian administrative-territorial districts of the region are
analyzed. On the basis of the revealed consumers preferences the measures for
improvement of marketing activity and optimization of production and commercial
process of producers of meat-processing industry are offered.
Keywords: marketing research, market of meat products, region, consumers, survey.
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Чугаєвська С. В. Методологічні засади дослідження конкурентоспроможності
молочної продукції.
Розглянуто три групи чинників, які формують рівень конкурентоспроможності
молочних продуктів: нормативні, технологічні та економічні, а також визна
чена система показників конкурентоспроможності продукції молокопереробних
підприємств з обґрунтуванням методології їх розрахунку. Для удосконалення
конкурентоздатності вітчизняної продукції необхідне застосування системи
показників конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств
з обґрунтуванням методології їх розрахунку.
Ключові слова: молочна продукція, конкурентоспроможність, система
показників.
Чугаевская С. В. Методологические основы исследования конкурентоспособности
молочной продукции.
Рассмотрены три группы факторов, формирующих уровень конкуренто
способности молочных продуктов: нормативные, технологические и
экономические, а также определена система показателей конкурентоспособ
ности продукции молокоперерабатывающих предприятий с обоснованием
методологии их расчета. Для усовершенствования конкурентоспособности
отечественной продукции необходимо применение системы показателей
конкурентоспособности продукции молокоперерабатывающих предприятий с
обоснованием методологии их расчета.
Ключевые слова: молочная продукция, конкурентоспособность, система
показателей.
Chugaevska S. V. Methodological Principles of the Study of Dairy Products
Competitiveness.
Three groups of factors that shape the competitiveness level of dairy products are
examined: regulatory, technological and economic. The system of indicators of
milk processing enterprises’ production competitiveness with substantiation of their
calculation methodology is defined. To improve the competitiveness of domestic
products the use of the system of indicators of milk processing enterprises’ production
competitiveness with justification of their calculation methodology is required.
Keywords: dairy products, competitiveness, the system of indicators.
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Галайко Назар Романович

Дейнеко Людмила Вікторівна

Дьоміна Валентина Михайлівна
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– доктор економічних наук, профе
сор, завідувач кафедри фінансів
Інституту економіки і менеджмен
ту Національного університету
«Львівська політехніка».
– старший викладач кафедр и
фінансів Інституту підприєм
ництва та перспективних техноло
гій Національного університету
«Львівська політехніка».
– кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку, аудиту
та інтелектуальної власності
Дніпропетровського національного
університету залізничного транс
порту ім. академіка В. Лазаряна.
– доктор економічних наук, про
фесор, завідувач відділу розвитку
підприємництва Інституту проблем
ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України (м. Од
еса).
– кандидат економічних наук, доцент
кафедри банківського і страхового
бізнесу Львівського національного
університету ім. І. Франка.
– кандидат економічних наук, до
цент кафедри фінансів Одеського
національного економічного уні
верситету.
– аспірант кафедри менеджменту
та маркетингу Луцького націо
нального технічного університету.
– кандидат економічних наук, до
цент кафедри банківської справи
Львівського інституту банківської
справи Університету банківської
справи НБУ.
– доктор економічних наук, профе
сор, завідувач відділу промислової
політики Інституту економіки
і прогнозування НАН України
(м. Київ).
– кандидат технічних наук, доцент
кафедри економіки та менеджменту
Миколаївського національного
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Жук Петро Володимирович

Заблоцький Мар’ян Богданович

Землянкін Анатолій Іванович

Кіт Леся Зиновіївна
Кіщак Іван Теодорович

Козоріз Марія Андріївна

Кощій Оксана Вікторівна

Кузнєцова Анжела Ярославівна
Лазарєва Євгенія В’ячеславівна

Литвин Ірина Володимирівна

університету ім. В. О. Сухом
линського.
– кандидат економічних наук, стар
ший науковий співробітник відділу
регіональної екологічної політики
Інституту регіональних досліджень
НАН України (м. Львів).
– кандидат економічних наук, фі
нансово-економічний аналітик
Української аграрної асоціації
(м. Київ).
– кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник,
заступник директора з наукової
роботи Інституту економіки
промисловості НАН України
(м. Донецьк).
– аспірант Інституту регіональних
досліджень Н А Н України
(м. Львів).
–	доктор економічних наук, профе
сор, декан факультету економіки
Миколаївського національного
університету ім. В. О. Сухомлинсь
кого.
– доктор економічних наук ,
професор, провідний науковий
співробітник відділу фінансовокредитних відносин в регіоні
Інституту регіональних досліджень
НАН України (м. Львів).
– доктор економічних наук,
професор кафедри менеджменту
та маркетингу Луцького націо
нального технічного університету.
– доктор економічних наук, про
фесор, проректор Університету
банківської справи НБУ (м. Київ).
– кандидат економічних наук, доцент,
старший науковий співробітник
відділу розвитку підприємництва
Інституту проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень
НАН України (м. Одеса).
– кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і
міжнародного підприємництва
Національного університету
«Львівська політехніка».
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Нек Марія Олександрівна

Пилипів Віталій Володимирович

Півняк Юлія В’ячеславівна

Підоричева Ірина Юріївна

Пітюлич Михайло Іванович

Пшик Богдан Іванович

Романюк Сергій Андрійович

Семів Любов Казимирівна

Сідельник Олена Петрівна
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– студент магістратури спеціальності
«Міжнародна економіка» Націо
нального університету «Львівська
політехніка».
– доктор економічних наук, провідний
науковий співробітник Інституту
економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України
(м. Київ).
– кандидат економічних наук, доцент
кафедри фінансів та банківської
справи Дніпропетровського націо
нального університету залізничного
транспорту ім. академіка В. Лаза
ряна.
– кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділу проблем інноваційноінвестиційного розвитку промис
ловості Інституту економіки
промисловості НАН України
(м. Донецьк).
– доктор економічних наук, професор,
завідувач відділу гуманітарного
розвитку Карпатського регіону
Закарпатського регіонального
центру соціально-економічних і
гуманітарних досліджень НАН
України (м. Ужгород).
–	доктор економічних наук, до
цент, завідувач кафедри фінансів
Львівського інституту банківської
справи Університету банківської
справи НБУ.
– кандидат економічних наук, зас
тупник віце-президента Націо
нальної академії державного
управління при Президентові
України (м. Київ).
– доктор економічних наук, профе
сор, завідувач кафедри економіки
та управління персоналом Львів
ського інституту банківської
справи Університету банківської
справи НБУ.
– кандидат економічних наук, стар
ший викладач кафедри банківської
справи Львівського інституту
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Смовженко Тамара Степанівна

–

Сороківська Марія Василівна

–

Тичковська Леся Петрівна

–

Чеботарьов Єгор Вячеславович	

–

Чугаєвська Світлана Володимирівна –

Шендер Анна Романівна	

–

Шинкар Віктор Андрійович

–

Шульц Світлана Леонідівна

–

банківської справи Університету
банківської справи НБУ.
доктор економічних наук., про
фесор, ректор Університету бан
ківської справи НБУ (м. Київ).
кандидат економічних наук, до
цент кафедри фінансів і кредиту
Львівської комерційної академії.
кандидат економічних наук, мо
лодший науковий співробітник
відділу економічних проблем
природокористування Інституту
економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України
(м. Київ).
аспірант Луганського національного
університету ім. Т. Шевченка.
кандидат економічних наук, доцент
кафедри аналізу і статистики ім.
І.В. Поповича Житомирського
національного агроекологічного
університету.
аспірант Інституту регіональних
досліджень НАН України.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економічної теорії
та світової економіки Інституту
економіки та міжнародних відносин
Ужгородського національного уні
верситету.
доктор економічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач
відділу регіональної економічної
політики Інституту регіональних
досліджень НАН України.
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Інститут регіональних досліджень
Національної академії наук України
о г о л о ш у

є

п р и й о м

до аспірантури на 2013 рік
за державним замовленням
з відривом та без відриву від виробництва з таких спеціальностей:
08.00.03
–
Економіка та управління національним
господарством;
08.00.05
–
Розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка;
08.00.07
–
Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика.
08.00.08
–
Гроші, фінанси і кредит.
Документи приймаються до 10 вересня 2013 року.
Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних
і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 1 березня 1999 р. №309, вступники до аспірантури
подають на ім’я директора Інституту такі документи:
1)	заяву;
2)	особовий листок з обліку кадрів;
3)	опубліковані наукові праці або реферат з обраної наукової
спеціальності;
4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286–у;
5)	копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра
(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію
нострифікованого диплома) та додаток до диплома залікової
відомості, засвідчені нотаріально;
6)	посвідчення про складання кандидатських іспитів (за
наявності складених кандидатських іспитів);
7)	три фотографії (4 × 6 см).
Паспорт та диплом про вищу освіту вступники подають особисто.
Довідки за адресою:
79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4,
Інститут регіональних досліджень НАН
України
Тел. (032) 270-71-00. Факс: (032) 270-70-58.
Е-mail: irr@mail.lviv.ua.
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