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Анотації
Крупін В. Є. Зовнішньоекономічний вектор розвитку сільських територій Карпатського
регіону України.
Здійснено аналіз розвитку сільських територій Карпатського регіону України з
позиції зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено структуру, обсяги й особливості
експортно-імпортних потоків сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
областей регіону. Виділено основні загальнодержавні та специфічні для Карпатського
регіону перешкоди на шляху розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання, розташованих на сільських територіях. Акцентовано на необхідності
активізації експортної діяльності на сільських територіях як у сфері агропромислової
продукції, так і несільськогосподарського виробництва та послуг.
Ключові слова: сільські території, зовнішньоекономічна діяльність, сільське гос
подарство, Карпатський регіон.
Крупин В. Е. Внешнеэкономический вектор развития сельских территорий Карпатского
региона Украины.
Осуществлен анализ развития сельских территорий Карпатского региона Украины
с позиции внешнеэкономической деятельности. Исследованы структура, объемы
и особенности экспортно-импортных потоков сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания областей региона. Выделены основные общегосударственные
и специфические для Карпатского региона препятствия на пути развития
внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования, расположенных на
сельских территориях. Акцентировано на необходимости активизации экспортной
деятельности на сельских территориях как в сфере агропромышленной продукции,
так и несельскохозяйственного производства и услуг.
Ключевые слова: сельские территории, внешнеэкономическая деятельность, сельское
хозяйство, Карпатский регион.
Krupin V. Ye. Foreign Economic Vector in Development of Rural Territories of Carpathian
Region of Ukraine.
Analysis of the development of rural territories in the Carpathian region of Ukraine from the
perspective of foreign trade activity is conducted. The structure, volumes and peculiarities of
export-import flows of agricultural products and food-stuffs of the region’s administrative units
are researched. Main national and specific to the Carpathian region obstacles, that blocking the
development of foreign economic activity of business entities that located on rural territories
are outlined. Puts more emphasis on necessity of activization of export activity on rural
territories in the field of agro-industrial production and non-agricultural goods and services.
Key words: rural territories, foreign economic activity, agriculture, Carpathian region.
Колодійчук І. А. , Морська Т. В. Напрями та інструменти удосконалення державної підтримки гірського сільського господарства.
Обґрунтована необхідність державної підтримки гірського сільського господарства.
Представлені результати аналізу проведення заходів державної підтримки гірських
районів. Окреслені напрями підвищення результативності сільськогосподарського
виробництва. Запропоновано механізм державної підтримки виробництва молока.
Ключові слова: державна підтримка, гірські райони, сільськогосподарська продукція,
виробництво молока.
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Колодийчук И. А., Морская Т. В. Направления и инструменты совершенствования
государственной поддержки горного сельского хозяйства.
Обоснована необходимость государственной поддержки горного сельского хозяйства.
Представлены результаты анализа проведения мероприятий государственной
поддержки горных районов. Очерчены направления повышения результативности
сельскохозяйственного производства. Предложен механизм государственной поддерж
ки производства молока.
Ключевые слова: государственная поддержка, горные районы, сельскохозяйственная
продукция, производство молока.
Kolodiychuk I. A., Morska T. V. Directions and Tools of Mountain Agriculture Government
Support Improvement.
The necessity of government support for mountain agriculture is substantiated. The results of
analysis of the measures conducting of government support for mountain areas are represented.
The directions of agricultural industry efficiency improvement are outlined. The mechanism
of milk production government support is proposed.
Key words: government support, mountain areas, agricultural output, milk production.
Павлов В. І. , Ляхович О. О. Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері.
Розкрито сутність форм державно-приватного партнерства (ДПП) з урахуванням
особливостей їх застосування в інноваційній сфері. Виділено основні форми співпраці
державного та приватного секторів в Україні. Приділено увагу прямим та непрямим
формам участі держави в інноваційних проектах ДПП.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, технологічні парки, податкові пільги.
Павлов В. И., Ляхович О. А. Особенности форм государственно-частного партнерства в
инновационной сфере.
Раскрыта сущность форм государственно-частного партнерства (ГЧП) с учетом
особенностей их применения в инновационной сфере. Выделены основные формы
сотрудничества государственного и частного секторов в Украине. Уделено внимание
прямым и косвенным формам участия государства в инновационных проектах ГЧП.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, технологические парки,
налоговые льготы.
Pavlov V. I., Lyakhovych O. O. Features of Public-Private Partnership Forms in the Innovation
Sphere.
The essence of public-private partnership (PPP) forms according to the features of their
application in the innovation sphere is revealed. The basic forms of cooperation between
public and private sectors in Ukraine are highlighted. Special attention is paid to the direct
and indirect forms of state involvement in PPP innovative projects.
Key words: public-private partnership, technological parks, tax exemptions.
Жовтанецький В. І. , Заблоцький Б. Ф. Політика інвестицій і зайнятості в системі конвергентного розвитку економіки регіону.
Розглядаються основи формування політики інвестування і зайнятості з погляду
конвергентного (збалансованого) розвитку регіону. Обґрунтовано регіон як рівноправний
суб’єкт ринку поряд з державою і підприємствами. Висвітлено значення системи
8
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формування інвестиційного фонду регіону в піднесенні рівня його фінансово-економічної
самодостатності. Розкрито причини інфляції і безробіття та напрямки покращення
політики інвестицій і зайнятості.
Ключові слова: регіон, інвестиції, зайнятість, валовий регіональний продукт, економічна
політика, конвергенція.
Жовтанецкий В. И., Заблоцкий Б. Ф. Политика инвестиций и занятости в системе
конвергентного развития экономики региона.
Рассматриваются основы формирования политики инвестирования и занятости с
точки зрения конвергентного (сбалансированного) развития региона. Обоснован регион
как равноправный субъект рынка наряду с государством и предприятиями. Освещено
значение системы формирования инвестиционного фонда региона в подъеме уровня
его финансово-экономической самодостаточности. Раскрыты причины инфляции и
безработицы и направления улучшения политики инвестиций и занятости.
Ключевые слова: регион, инвестиции, занятость, валовой региональный продукт,
экономическая политика, конвергенция.
Zhovtanetsky V. I., Zablotsky B. F. Investment and Employment Policy in the System of Regional
Economy Convergent Development.
The basics of the investment and employment policy formation in terms of convergent
(sustainable) development of the region are considered. The region as an equal in rights market
entity in addition to the state and enterprises is substantiated. The importance of the system
of regional investment fund formation in financial and economic self-sufficiency level of the
region increase is outlined. The causes of inflation and unemployment as well as directions
of improving the policy of investment and employment are disclosed.
Key words: region, investment, employment, gross regional product, economic policy,
convergence.
Вознюк М. А. Тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку Львівської області.
Проаналізовано динаміку інноваційного потенціалу Львівської області за 2009– 2012
рр. та тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку. Охарактеризовано особливості
інвестиційно-інноваційного процесу на регіональному рівні та запропоновано шляхи
підвищення ефективності інвестиційної діяльності.
Ключові слова: інвестиції, інновації, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал,
інвестиційно-інноваційний розвиток, інвестиційно-інноваційний процес.
Вознюк Н. А. Тенденции инвестиционно-инновационного развития Львовской области.
Проанализирована динамика инновационного потенциала Львовской области за 20092012 годы и тенденции инвестиционно-инновационного развития. Охарактеризованы
особенности инвестиционно-инновационного процесса на региональном уровне и
предложены пути повышения эффективности инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационная деятельность, инновационный
потенциал, инвестиционно-инновационное развитие, инвестиционно-инновационный
процесс.
Voznyuk M. A. Trends of Investment and Innovation Development of Lviv Region.
Innovational potential dynamics of Lviv region during the 2009-2011 years as well as trends of
investment and innovation development are analyzed. The features of investment and innovation
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process on the regional level are described and the directions of investment activities efficiency
improvement are proposed.
Key words: investment, innovations, innovation activity, innovative capacity, investment and
innovation development, investment and innovation process.
Малиновська О. А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток
України.
Аналізуються чинники, що характеризують соціальну і економічну сутність та
місце міграційного капіталу на міжнародних ринках праці, з’ясовуються особливості
формування міграційного капіталу в Україні, його особливе значення в кризовий період.
Розкривається роль переказів українських трудових мігрантів та їх вплив на соціальноекономічний розвиток господарського комплексу держави.
Ключові слова: трудова міграція, міжнародні ринки праці, міграційні потоки,
міграційний капітал, приватні трансферти.
Малиновская Е. А. Трудовые мигранты и их вклад в социально-экономическое развитие
Украины.
Анализируются факторы, характеризующие социальную и экономическую сущность
и место миграционного капитала на международных рынках труда, выясняются
особенности формирования миграционного капитала в Украине, его особое значение
в кризисный период. Раскрывается роль переводов украинских трудовых мигрантов и
их влияние на социально-экономическое развитие хозяйственного комплекса страны.
Ключевые слова: трудовая миграция, международные рынки труда, миграционные
потоки, миграционный капитал, частные трансферты.
Malynovska O. А. Labour Migrants and their Contribution to the Socio-Economic Development
of Ukraine.
The factors that characterize the social and economic essence and place of migration capital
in the international labor markets are analyzed, features of migration capital formation
in Ukraine as well as its special importance in time of crisis are investigated. The role of
Ukrainian labor migrants’ remittances and their impact on the socio-economic development
of the economic complex of the state are disclosed.
Key words: labor migration, international labor markets, migration flows, migration capital,
private transfers.
Борщевський В. В. , Злидник Ю. Р. Аксіологічні засади формування людського потенціалу
сільських територій: євроінтеграційний контекст.
Досліджуються основні напрями формування людського потенціалу сільських терито
рій в контексті європейської інтеграції України. Розглянуто вплив протестантської
етики на формування європейського ціннісного світогляду мешканців сільських те
риторій. Проаналізовано взаємозв’язок колгоспно-радгоспного типу господарювання
за часів Радянського Союзу та ментальності жителів сільських територій України.
Доведено необхідність врахування аксіологічних засад у формуванні людського потен
ціалу сільських територій. Акцентовано увагу на пріоритетності європейських цінніс
них орієнтирів для нарощування людського потенціалу сільських територій України.
Ключові слова: аксіологічні засади, людський потенціал, сільські території, євро
інтеграція.
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Борщевский В. В., Злыднык Ю. Р. Аксиологические основы формирования человеческого
потенциала сельских территорий: евроинтеграционный контекст.
Исследуются основные направления формирования человеческого потенциала сельских
территорий в контексте европейской интеграции Украины. Рассмотрено влияние
протестантской этики на формирование европейского ценностного мировоззрения
жителей сельских территорий. Проанализирована взаимосвязь колхозно-совхозного
типа хозяйствования во времена Советского Союза и ментальности жителей
сельских территорий Украины. Доказана необходимость учета аксиологических основ
в формировании человеческого потенциала сельских территорий. Акцентируется
внимание на приоритетности европейских ценностных ориентиров для наращивания
человеческого потенциала сельских территорий Украины.
Ключевые слова: аксиологические основы, человеческий потенциал, сельские террито
рии, евроинтеграция.
Borshchevsky V. V., Zlydnyk Yu. R. Axiological Principles in Formation of Human Potential of
Rural Territories: the Context of Eurointegration.
Main directions for formation of human potential on rural territories in the context of
eurointegration of Ukraine are researched. The influence of the Protestant ethics on the
formation of European values ideology in rural territories is reviewed. Correlation between
collective-state farming in Soviet period and the mentality of rural inhabitants in Ukraine
nowadays is analyzed. The necessity of consideration of axiological basics in formation of
rural territories’ human potential is substantiated. Emphasis is focused on priority of European
value landmarks for increase of human potential of rural territories of Ukraine.
Key words: axiological basics, human potential, rural territories, eurointegration.
Савченко Т. Г. Розробка експліцитного правила монетарної політики для економіки
України.
Обґрунтовано доцільність розробки експліцитного правила монетарної політики для
економіки України. Досліджено етапи його розробки, доведено доцільність формування
монетарного правила для грошових агрегатів, на основі використання модифікованого
фільтру Ходріка-Прескота проведено оцінку рівноважних значень параметрів правила,
шляхом розробки багатофакторних регресійних моделей визначено можливі параметри
монетарного правила та розраховано їх коефіцієнти.
Ключові слова: правило монетарної політики, центральний банк, грошово-кредитна
політика, фільтр Ходріка-Прескота, інфляційне таргетування.
Савченко Т. Г. Разработка эксплицитного правила монетарной политики для экономики
Украины.
Обоснована целесообразность разработки эксплицитного правила монетарной
политики для экономики Украины. Исследованы этапы его разработки, доказана
целесообразность формирования монетарного правила для денежных агрегатов, на
основе использования модифицированного фильтра Ходрика-Прескота проведена
оценка равновесных значений параметров правила, путем разработки многофакторных
регрессионных моделей определены возможные параметры монетарного правила и
рассчитаны их коэффициенты.
Ключевые слова: правило монетарной политики, центральный банк, денежно-кредит
ная политика, фильтр Ходрика-Прескота, инфляционное таргетирование.
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Savchenko T. G. Development of the Explicit Rule of Monetary Policy for the Ukrainian
Economy.
The expediency of explicit rule of monetary policy for the economy of Ukraine development
is substantiated. The stages of its development are investigated, the expediency of formation
of monetary rules for money aggregates is proved, the assessment of equilibrium values of
the rule’s parameters is conducted on the basis of the modified Hodrick-Prescott filter usage,
the possible parameters of the monetary rule are identified as well as their coefficients are
measured through the multivariate regression models development.
Key words: monetary policy rule, central bank, monetary policy, the Hodrick-Prescott filter,
inflation targeting.
Жук М. О. , Здрок В. В. Аналіз платоспроможності позичальника – представника домогосподарства за допомогою економетричних моделей бінарного вибору.
Розглянуто оцінювання ймовірності виникнення у позичальника проблем зі сплатою
своїх зобов’язань перед комерційним банком. Позичальник розглядається як представник
домогосподарства, тому, крім індивідуальних показників його фінансової надійності,
враховано ще й фактори впливу домогосподарства: чисті доходи інших членів
домогосподарства, сімейний стан, наявність дітей. За допомогою запропонованої
економетричної моделі досліджено вплив зміни терміну кредиту, коефіцієнта
платоспроможності позичальника, чистих доходів інших членів домогосподарства
позичальника, суми кредиту та стажу роботи позичальника на ймовірність виникнення
у нього проблем з оплатою зобов’язань перед банком.
Ключові слова: позичальник, домогосподарство, кредит, комерційний банк, плато
спроможність, логіт-модель, метод найбільшої правдоподібності.
Жук Н. А., Здрок В. В. Анализ платежеспособности заемщика – представителя домо
хозяйства с помощью эконометрических моделей бинарного выбора.
Рассмотрено оценивание вероятности возникновения у заемщика проблем с упла
той своих обязательств перед коммерческим банком. Заемщик рассматривается
как представитель домохозяйства, поэтому, кроме индивидуальных показателей
его финансовой надежности, учтено еще факторы влияния домохозяйства: чистые
доходы других членов домохозяйства, семейное положение, наличие детей. С помощью
предложенной эконометрической модели исследовано влияние изменения срока кредита,
коэффициента платежеспособности заемщика, чистых доходов других членов
домохозяйства заемщика, суммы кредита и стажа работы заемщика на вероятность
возникновения у него проблем с оплатой обязательств перед банком.
Ключевые слова: заемщик, домохозяйство, кредит, коммерческий банк, платеже
способность, логит-модель, метод наибольшего правдоподобия.
Zhuk M. O., Zdrok V. V. Analysis of Solvency of the Borrower – the Representative of the
Household with the Help of an Econometric Model of Binary Choice.
Estimation of probability occurrence of the borrower’s problem in paying their obligations
to the commercial bank is considered. The borrower is treated as a representative of the
household, so in addition to the individual parameters of their financial reliability there is
also considered the impact of the household: net income of other household members, marital
status and presence of children. With the proposed econometric model investigated the effect
of change of the loan term, the borrower’s solvency ratio, net income of other members of
borrower household, the loan amount and the borrower’s length of service on the occurrence
likelihood of his problems with payment obligations to the bank.
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Key words: borrower, household, credit, commercial bank, solvency, logit model, maximum
likelihood method.
Колчар Ю. О. Методичний підхід до визначення ставки дисконтування для оцінки нематеріальних активів банку у межах доходного підходу.
Розкрито суть ставки дисконтування для визначення вартості нематеріального
активу у межах доходного підходу. Досліджено методику визначення середньозваженої
вартості капіталу банку як базову ставку для знаходження ставки дисконтування при
оцінці нематеріального активу. Проаналізовано доцільність застосування різних видів
моделі САРМ для визначення вартості власного капіталу банку, на основі проведеного
аналізу встановлено оптимальні моделі для визначення вартості власного капіталу банку
залежно від активності банку на фондовому ринку. Проаналізовано додаткові премії
за ризик та низьку ліквідність, які є обов’язковими елементами ставки дисконтування.
Ключові слова: нематеріальний актив, оцінка, доходний підхід, ставка дисконтування,
модель САРМ.
Колчар Ю. А. Методический подход к определению ставки дисконтирования для оценки
нематериальных активов банка в пределах доходного подхода.
Определена сущность ставки дисконтирования для определения стоимости
нематериального актива в пределах доходного подхода. Исследована методика
определения средневзвешенной стоимости капитала банка в качестве базовой ставки
для определения ставки дисконтирования при оценке нематериального актива.
Проанализирована целесообразность применения различных видов модели САРМ для
определения стоимости собственного капитала банка, на основе проведенного анализа
установлены оптимальные модели для определения стоимости собственного капитала
банка в зависимости от активности банка на фондовом рынке. Проанализированы
дополнительные премии за риск и низкую ликвидность, которые являются обя
зательными элементами ставки дисконтирования.
Ключевые слова: нематериальный актив, оценка, доходный подход, ставка дис
контирования, модель САРМ.
Kolchar Yu. O. Methodological Approach to the Discount Rate Determination for the Bank’s
Intangible Assets Valuation within the Income Approach.
The essence of a discount rate for the intangible asset cost determination within the income
approach is defined. The method for the determination of weighted average cost of bank’s
capital as the basic rate for the discount rate determination in estimating of the intangible
assets is researched. The applicability of different types of CAPM model application for bank’s
equity value determination was analyzed. On the basis of the conducted analysis the optimal
models for bank’s equity value determination according to the bank activity in the stock market
are established. The additional premiums for risks and low liquidity which are the obligated
elements of the discount rate are analyzed.
Key words: intangible asset, estimation, income approach, discount rate, CAPM model.
Прунцева Г. О. Концептуальна модель управління процесом фінансування розширеного
відтворення сільськогосподарських підприємств.
Розкриваються основні складові механізму управління процесом фінансування
розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств, виокремлюються
специфічні елементи за наявними концептуальними блоками. Запропоновано алгоритм
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оптимізації процесу фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських
підприємств, основними складовими якого є чотири конститутивні блоки такої
системи: діагностика фінансового стану та виявлення прихованих резервів, фінансове
планування і прогнозування, забезпечення фінансовими ресурсами витрат, контроль за
цільовим використанням коштів.
Ключові слова: концептуальна модель, фінансування, розширене відтворення.
Прунцева Г. А. Концептуальная модель управления процессом финансирования
расширенного воспроизводства сельскохозяйственных предприятий.
Раскрываются основные составляющие механизма управления процессом финан
сирования расширенного воспроизводства сельскохозяйственных предприятий,
выделяются специфические элементы с существующими концептуальными блоками.
Предложен алгоритм оптимизации процесса финансирования расширенного
воспроизводства сельскохозяйственных предприятий, основными составляющими
которого являются четыре конститутивные блоки такой системы: диагностика
финансового состояния и выявление скрытых резервов, финансовое планирование и
прогнозирование, обеспечение финансовыми ресурсами расходов, контроль за целевым
использованием средств.
Ключевые слова: концептуальная модель, финансирование, расширенное воспроиз
одство.
Pruntseva G. O. The Conceptual Model of the Control of Funding Process of Agricultural
Enterprises Expanded Reproduction.
The main components of the mechanism of control of funding process of the agricultural
enterprises expanded reproduction are considered, the specific elements with the existing
conceptual blocks are determined. An algorithm for optimization of the funding process of
agricultural enterprises expanded reproduction is proposed. The following four constitutive
blocks of the system are the main components of such algorithm: diagnostics of the financial
condition and identification of hidden reserves, financial planning and forecasting, covering
of expenses by financial resources, monitoring of the proper use of funds.
Key words: conceptual model, funding, extended reproduction.
Лапішко З. Я. Реалізація механізму емісії муніципальних облігацій на фінансовому ринку
України.
Запропоновано механізм емісії муніципальних облігацій, який включає комплексну
систему заходів, що дозволить ефективніше організувати випуск муніципальних
облігаційних запозичень та вчасно враховувати зміни, що виникають на фінансовому
ринку. Виокремлено етапи проведення аналізу можливостей здійснення емісії та основні
показники, оцінка яких дасть максимально об’єктивне бачення доцільності здійснення
запозичення.
Ключові слова: емісія, муніципальна облігація, економічні показники, реалізація емісії,
фінансовий ринок.
Лапишко З. Я. Реализация механизма эмиссии муниципальных облигаций на финансовом
рынке Украины.
Предложен механизм эмиссии муниципальных облигаций, включающий комплексную
систему мер, что позволит более эффективно организовать выпуск муниципальных
облигационных займов и своевременно учитывать изменения, возникающие на
14
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финансовом рынке. Выделены этапы проведения анализа возможностей осуществления
эмиссии и основные показатели, оценка которых даст максимально объективное виде
ние целесообразности осуществления заимствований.
Ключевые слова: эмиссия, муниципальная облигация, экономические показатели,
реализация эмиссии, финансовой рынок.
Lapishko Z. Ya. Implementation of the Mechanism of Municipal Bonds Emission in the
Ukrainian Financial Market.
Mechanism of municipal bonds emission which includes a complex system of measures is
proposed that will enable more efficient to organize municipal bond issuance as well as
timely taking into consideration the changes that occur on the financial market. The stages
of conducting of the analysis of opportunities for emission implementation as well as main
indicators, assessment of which will give the most objective vision of borrowings expediency
are allocated.
Key words: emission, municipal bond, economic indicators, emission implementation, financial
market.
Радіонов Ю. Д. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: роль в соціальноекономічному розвитку регіонів та проблеми ефективного використання коштів.
Здійснено аналіз структури міжбюджетних трансфертів. Встановлено причини росту
видів та обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за останні
десять років та їх вплив на соціально-економічний розвиток територій. Досліджено
причини неефективного використання коштів субвенцій та запропоновано заходи щодо
покращення ефективності управління бюджетними коштами.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, трансферти з державного бюджету, суб
венції, державний бюджет, місцеві бюджети, неефективне використання коштів.
Радионов Ю. Д. Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам: роль в
социально-экономическом развитии регионов и проблемы эффективного использования
средств.
Осуществлен анализ структуры межбюджетных трансфертов. Установлены причины
роста видов и объемов субвенций из государственного бюджета местным бюджетам
за последние десять лет и их влияние на социально-экономическое развитие территорий.
Исследованы причины неэффективного использования средств субвенций и предложены
мероприятия по улучшению эффективности управления бюджетными средствами.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, трансферты из государственного
бюджета, субвенции, государственный бюджет, местные бюджеты, неэффективное
использование средств.
Radionov Yu. D. Subventions from the State Budget to Local Budgets: the Role in SocioEconomic Development of Regions and Problems of Effective Use of Funds.
The analysis of the inter-budget transfers’ structure is carried out. The reasons for the growth
of types and volumes of subventions from the state budget to local budgets for the last ten years
and their influence on the socio-economic development of the territories are established. The
reasons of inefficient use of subventions are researched and measures to improve the efficiency
of budgetary funds management are researched.
Key words: inter-budget relations, transfers from the state budget, subventions, state budget,
local budgets, inefficient use of funds.
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Дзедзик І. Б. Причини та проблеми виникнення банкострахування в Україні.
Тенденція фінансового ринку України до інтеграційних процесів особливо загострилася
в період фінансової кризи, що спровокувало виникнення банкоцентричних процесів та
загострення конкурентного середовища. Досліджено утворення нових видів фінансових
інституцій: фінансових холдингів, фінансових супермаркетів та структур типу
bancassurance, які несуть з собою не лише підвищення банківської конкуренції, а й
призводять до виникнення нових ризиків, зокрема ризику відмивання тіньових доходів.
Ключові слова: банки, страхові компанії, фінансові об’єднання, ризики, відмивання
грошей.
Дзедзик И. Б. Причины и проблемы возникновения банкострахования в Украине.
Тенденция финансового рынка Украины к интеграционным процессам особенно
обострилась в период финансового кризиса, что спровоцировало возникновение
банкоцентрических процессов и обострение конкурентной среды. Исследовано
образование новых видов финансовых институтов: финансовых холдингов, финансовых
супермаркетов и структур типа bancassurance, которые несут с собой не только
повышение банковской конкуренции, но и приводят к возникновению новых рисков, в
частности риска отмывания теневых доходов.
Ключевые слова: банки, страховые компании, финансовые объединения, риски,
отмывание денег.
Dzedzyk I. B. Causes and Problems of Occurrence of Bankassurance Business in Ukraine.
The tendency on financial market of Ukraine to the integration processes is particularly
acute during the financial crisis that provoked the emergence of banks-centric processes and
sharpening the competitive environment. The formation new types of financial institutions:
financial holding companies, financial supermarkets and bancassurance structures which
carry with them not only the improving banking competition, but also give rise to new risks,
including the laundering risk of shadow income is investigates.
Key words: banks, insurance companies, financial associations, risks, money laundering.
Асаул А. Н. , Балакина Г. Ф. , Соян М. К. Экономические аспекты российского федерализма.
Показана сущность федерализма как модели государственного устройства и
демократического способа распределения государственной власти по территориаль
ному принципу. Приведены варианты классификации федеративных государств. Общий
замысел федеративного государственного устройства на первый взгляд выглядит
достаточно простым и ясным, но на практике возникает целый ряд проблем, связанных
с соотношением объема прав и полномочий между центром и субъектами федерации.
В экономическом аспекте наиболее дискуссионными являются вопросы установления
рационального соотношения бюджетно-налоговых полномочий и полномочий по
владению и управлению собственностью между центром и субъектами федерации.
Ключевой практический вопрос «бюджетного федерализма» заключается в том, в какой
точке будет найден баланс интересов между федеральным центром и субъектами в
распределении доходных полномочий и расходных обязательств, который будет наибо
лее эффективно решать поставленные задачи на данном историческом этапе развития
федерализма. Авторы констатируют, что государственная российская финансовая
практика пока не нашла такой точки. По мнению авторов, именно экономическая
16
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наука должна вооружить теорию «бюджетного федерализма» необходимым научнометодическим инструментарием.
Ключевые слова: федерализм, федеративное государство, экономическая модель
федерализма, бюджетный федерализм, регионализация.
Асаул А. М., Балакіна Г. Ф., Соян М. К. Економічні аспекти російського федералізму.
Показано сутність федералізму як моделі державного устрою і демократичний
спосіб розподілу державної влади за територіальним принципом. Наведено варіанти
класифікації федеративних держав. Загальний задум федеративного державного
устрою на перший погляд виглядає досить простим і ясним, але на практиці виникає
цілий ряд проблем, пов’язаних з співвідношенням обсягу прав і повноважень між центром
і суб’єктами федерації. В економічному аспекті найбільш дискусійними є питання
встановлення раціонального співвідношення бюджетно-податкових повноважень
і повноважень щодо володіння і управління власністю між центром і суб’єктами
федерації. Ключове практичне питання «бюджетного федералізму» полягає в тому,
в якій точці буде знайдено баланс інтересів між федеральним центром і суб’єктами
у розподілі доходних повноважень і видаткових зобов’язань, який буде найбільш
ефективно вирішувати поставлені завдання на даному історичному етапі розвитку
федералізму. Автори констатують, що державна російська фінансова практика поки
не знайшла такої точки. На думку авторів саме економічна наука повинна озброїти
теорію «бюджетного федералізму» необхідним науково-методичним інструментарієм.
Ключові слова: федералізм, федеративна держава, економічна модель федералізму,
бюджетний федералізм, регіоналізація.
Asaul A. N., Balakina G. F., Soyan M. K. Economic Aspects of Russian Federalism.
The essence of federalism as a model of state structure and democratic way of state power
distribution on a territorial basis is shows. Variants of classification of federal states are
proposed. The general design of a federal state structure is looks quite simple and clear at
the first sight but in practice a number of problems related with the ratio of rights and powers
between the center and the federation entities are arises. The most controversial issues in
economic aspect are the establishment of efficient ratio of fiscal powers and powers of property
ownership and management between the center and the federation entities. The key practical
issue of “budgetary federalism” depends on the point, where a balance of interests between
the federal center and the entities in the distribution of revenue powers and expenditure
responsibilities will be found for the most effective solving of the tasks at current historical
stage of federalism development. It is substantiated that Russian state’s financial practice has
not yet found such point. According to the authors’ opinion, the economic science should equip
the theory of «budgetary federalism» with the necessary scientific and methodological tools.
Keywords: federalism, federal state, the economic model of federalism, budgetary federalism,
regionalization.
Куліш І. М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій України
в контексті використання досвіду Бразилії та Аргентини.
Розглянуто особливості розвитку агропромислових комплексів Бразилії та Аргентини
з врахуванням прогнозованої вченими загрози «латиноамериканського» шляху
розвитку України. Здійснено порівняння структури ВВП та розподілу робочої сили
у зазначених державах. Досліджено еволюцію реформування сільськогосподарської
галузі у Бразилії та Аргентині і діяльність національних урядів цих країн у кризові
періоди. Окреслені основні загрози для сільських територій та для України загалом,
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у випадку відсутності державного контролю за розвитком сільських територій та
використанням земельних ресурсів.
Ключові слова: сільські території; генномодифіковані організми, земельні ресурси,
економічний розвиток, Бразилія, Аргентина, Україна.
Кулиш И. М. Направления повышения конкурентоспособности сельских территорий
Украины в контексте использования опыта Бразилии и Аргентины.
Рассмотрены особенности развития агропромышленных комплексов Бразилии и
Аргентины с учетом прогнозированной учеными угрозы «латиноамериканского» пути
развития Украины. Проведено сравнение структуры ВВП и распределения рабочей силы
в указанных странах. Исследована эволюция реформирования сельскохозяйственной
отрасли в Бразилии и Аргентине и деятельность национальных правительств этих
стран в кризисные периоды. Очерчены основные угрозы для сельских территорий и
для Украины в целом, в случае отсутствия государственного контроля за развитием
сельских территорий и использованием земельных ресурсов.
Ключевые слова: сельские территории, генномодифицированные организмы, земельные
ресурсы, экономическое развитие, Бразилия, Аргентина, Украина.
Kulish I. M. Directions of Improvement of the Competitiveness of Rural Territories Ukraine
in the Context of Using the Experience of Brazil and Argentina.
The features of development the agro-industrial complexes of Brazil and Argentina in terms
of the predictable by scientists threat of «Latin-American» path of development of Ukraine
are considered. A comparison of the GDP structure and labor allocation in these countries
is conducted. The evolution of the reform on agricultural sector in Brazil and Argentina and
the actions of the national governments of these countries in times of crisis are researched.
The main threats to the rural territories and to the country at whole in case of the lack of
government control of the rural territories development and land resources usage are outlined.
Key words: rural territories, genetically modified organisms, land resources, economic
development, Brazil, Argentina, Ukraine.
Максимів Ю. В. , Попадинець Н. М. Методичні підходи до аналізу забезпеченості деревинними відходами виробництва твердого біопалива.
Обґрунтовано важливість проведення аналізу забезпеченості відходами як вторинною
сировиною для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами як
інструменту, здатного вплинути на прийняття управлінських рішень, направлених
на підвищення ефективності використання сировинних ресурсів. Виявлено вплив
недостатньої забезпеченості деревинними відходами як вторинною сировиною
на виготовлення продукції, причини її виникнення й наслідки для деревообробних
підприємств. Описано методику здійснення аналізу з врахуванням галузевої специфіки.
Ключові слова: економічний аналіз, планування, відходи як вторинна сировина,
деревообробні підприємства, тверде біопаливо.
Максымив Ю. В., Попадинец Н. Н. Методические подходы к анализу обеспеченности
древесными отходами производства твердого биотоплива.
Обоснована важность проведения анализа обеспеченности отходами как вторичным
сырьем для производства твердого биотоплива деревообрабатывающими пред
приятиями как инструмента, способного повлиять на принятие управленческих
решений, направленных на повышение эффективности использования сырьевых
18
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ресурсов. Выявлено влияние недостаточной обеспеченности древесными отходами как
вторичным сырьем на изготовление продукции, причины ее возникновения и последствия
для деревообрабатывающих предприятий. Описана методика осуществления анализа
с учетом отраслевой специфики.
Ключевые слова: экономический анализ, планирование, отходы как вторичное сырье,
деревообрабатывающие предприятия, твердое биотопливо.
Maksymiv Y. V., Popadynets N. М. Methodical Approaches to the Analysis of Provision Wood
Waste of Solid Biofuels Production.
The importance of analysis of provision of waste as secondary raw material for the production
of solid biofuels woodworking enterprises as a tool capable of influencing on management
decision making aimed at improving the efficiency use of raw materials is grounded. The
influence of insufficient provision of wood wastes as a secondary raw material for the
manufacture of products, causes of its occurance and consequences for the woodworking
enterprises is revealed. The methodic of analysis conducting, taking into account the branch
specifics, is described.
Key words: economic analysis, planning, waste as secondary raw materials, woodworking
enterprises, solid biofuel.
Скороход І. С. Роль транскордонного співробітництва у формуванні та розвитку ринку
екологічних послуг в Україні.
Охарактеризовано особливості транскордонного співробітництва в екологічній сфері.
Визначено передумови формування та розвитку ринку екологічних послуг в окремих
єврорегіонах України. Виділено причини, що гальмують розвиток даного ринку. Виз
начено перспективні напрями розвитку екологічного ринку у межах єврорегіону «Буг».
Ключові слова: ринок екологічних послуг, транскордонне співробітництво, екологічна
сфера, двостороннє співробітництво, екологічні програми та проекти.
Скороход И. С. Роль трансграничного сотрудничества в формировании и развитии рынка
экологических услуг в Украине.
Охарактеризованы особенности трансграничного сотрудничества в экологической
сфере. Определены предпосылки формирования и развития рынка экологических услуг
в отдельных еврорегионах Украины. Выделены причины, которые тормозят развитие
данного рынка. Определены перспективные направления развития экологического рынка
в пределах еврорегиона «Буг».
Ключевые слова: рынок экологических услуг, трансграничное сотрудничество,
экологическая сфера, двустороннее сотрудничество, экологические программы и
проекты.
Skorokhod I. S. Role of Cross-border Cooperation in Formation and Development of Ecological
Services Market in Ukraine.
The features of cross-border cooperation in the ecological sphere are characterized. The
preconditions of formation and development of ecological services market in the separate
euroregions of Ukraine are determined. The reasons which inhibit development of this market
are highlighted. The perspective directions of ecological market development within the
euroregion «Bug» are defined.
Key words: ecological services market, cross-border cooperation, ecological sphere, bilateral
cooperation, ecological programs and projects.
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Гвоздович Ю. О. Напрями підвищення рівня інноваційного потенціалу молоді регіону:
фінансовий та організаційний аспекти.
З’ясовано зміст поняття «інноваційний потенціал молоді». Запропоновано розрахунок
інтегрального індексу для визначення рівня формування інноваційного потенціалу молоді
в регіональному розрізі за демографічною, організаційною, матеріально-технічною
та фінансовою складовими. На основі застосованого методу проаналізовано місце
Львівщини серед інших областей України. Окреслено деякі аспекти фінансового та
організаційного характеру в напрямках підвищення рівня інноваційного потенціалу
молоді у регіонах, а саме: нарощення, кооперації, залучення та повернення.
Ключові слова: молодь, інноваційний потенціал, система освіти, наукова діяльність,
«циркуляція мізків».
Гвоздович Ю. О. Направления повышения уровня инновационного потенциала молодежи
региона: финансовый и организационный аспекты.
Установлено содержание понятия «инновационный потенциал молодежи». Предложен
расчет интегрального индекса для определения уровня формирования инновационного
потенциала молодежи в региональном разрезе по демографической, организационной,
материально-технической и финансовой составляющими. На основе примененного
метода проанализировано место Львовской области среди других областей Украины.
Очерчены некоторые аспекты финансового и организационного характера в
направлениях повышения уровня инновационного потенциала молодежи в регионах, а
именно: наращивания, кооперации, привлечения и возврата.
Ключевые слова: молодежь, инновационный потенциал, система образования, научная
деятельность, «циркуляция мозгов».
Hvozdovych Yu. O. Directions of Innovative Potential Level Increasing of the Youth in the
Region: Financial and Organizational Aspects.
The essence of concept «innovative potential of the youth» is clarified. A calculation of the
integral index for determining the level of the innovative potential of youth in the regions by
demographic, organizational, logistical and financial components is proposed. On the basis of
this method the place of Lviv region among other regions of Ukraine is analyzed. Some aspects
of the financial and organizational nature for improving the level of innovative potential of
young people in such directions as increasing, cooperation, involvement and return are outlined.
Key words: youth, innovative potential, education system, scientific activity, «brain circulation»
Шендер А. Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в
умовах активного впливу зовнішнього середовища.
Подано визначення регіонального ринку освітніх послуг та наведено його основні функції.
Проведено комплексну оцінку регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти,
що дозволило: визначити якість надання освітніх послуг в регіонах, виділити регіони з
високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними
вищими навчальними закладами за залучення студентів з інших країн, з’ясувати,
наскільки вища освіта в регіоні впливає на економічне зростання, охарактеризувати
ефективність використання освітнього ресурсу в різних регіонах України. На основі
отриманих результатів визначено проблемні питання, що потребують вирішення,
сформовано рекомендації для здійснення заходів регіональної політики розвитку ринку
освітніх послуг відповідно до потреб регіонів.
Ключові слова: регіональні ринки, освітні послуги, вища освіта.
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Шендер А. Р. Оценка региональных рынков образовательных услуг в сфере высшего
образования в условиях активного влияния внешней среды.
Дано определение регионального рынка образовательных услуг и приведены его основные
функции. Проведена комплексная оценка региональных рынков образовательных услуг
в сфере высшего образования, что позволило: определить качество предоставления
образовательных услуг в регионах, выделить регионы с высоким потенциалом развития
образования, которые могут успешно конкурировать с иностранными вузами за
привлечение студентов из других стран, выяснить, насколько высшее образование
в регионе влияет на экономический рост, охарактеризовать эффективность
использования образовательного ресурса в разных регионах Украины. На основе
полученных результатов определены проблемные вопросы, требующие решения,
сформированы рекомендации для осуществления мероприятий региональной политики
развития рынка образовательных услуг в соответствии с потребностями регионов.
Ключевые слова: региональные рынки, образовательные услуги, высшее образование.
Shender A. R. Estimation of the Regional Markets of Educational Services in Higher Education
Sphere under Conditions of the Active Influence of External Environment.
Definition of the regional market of educational services is given and its main features are
shows. Complex estimation of regional markets of educational services in higher education
sphere is conducted, that allowing: to determine the quality of educational services using in
regions, to highlight regions with high potential for the development of education which can
successfully compete with foreign universities to attract students from other countries, to
find out how higher education in the region impact on economic growth, to characterize the
efficiency of educational resources using in different regions of Ukraine. On the basis obtained
results the problematic issues that need to be solved are identified, the recommendations for
implementation regional policy measures of the development of educational services market
in accordance with the needs of regions are developed.
Key words: regional markets, educational services, higher education.

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2013, №3

21

Автори номера
Асаул Анатолій Миколайович – доктор економічних наук, професор СанктПетербурзького державного архітектурнобудівельного університету, директор автономної
некомерційної організації «Інститут проблем
економічного відродження».
Балакіна Галина Федорівна – кандидат економічних наук, заступник директора
Тувинського інституту комплексного освоєння
природних ресурсів Сибірського відділення РАН.
Башнянин Григорій Іванович – доктор економічних наук, професор, заві
дувач кафедри економічної теорії Львівської
комерційної академії.
Біль Мар’яна Михайлівна
– кандидат наук з державного управління,
нау
ковий співробітник відділу соціально-гу
манітарного розвитку регіону Інституту регі
ональних досліджень НАН України.
Борщевський Віктор Валентинович – доктор економічних наук, доцент, завідувач
відділу прогнозування та розвитку сільських
територій Інсти
туту регіональних досліджень
НАН України.
Вознюк Микола Андрійович – кандидат економічних наук, доцент, директор
Львівського інституту бан
к івської справи
Університету банківської справи НБУ.
Гвоздович Юлія Орестівна
– аспірант Інституту регіональних досліджень
НАН України.
Дзедзик Ірина Богданівна
– кандидат економічних наук, викладач кафедри
банківської справи Львівського інституту
банківської справи Уні
верситету банківської
справи НБУ.
Жовтанецький Всеволод Іванович – кандидат економічних наук, старший нау
ковий співробітник від
ділу проблем розвитку
фінансово-кредитних відносин в регіоні Інститу
ту регіональних досліджень НАН України.
Жук Микола Олександрович – економіст відділу звітності ПАТ «Оксі банк».
Заблоцький Богдан Федорович – кандидат економічних наук, доцент ка
федри економіки України імені М. ТуганБарановського Львівського національного
університету ім. І. Франка.
Здрок Валентин Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, професор
кафедри економічної кібер
нетики Львівського
національного університету ім. І. Франка.
Злидник Юрій Романович
– аспірант Інституту регіональних досліджень
НАН України.
Колодійчук Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, старший науковий
співробітник відділу регіо
нальної екологічної
політики Інституту регіональних досліджень
НАН України.
Колчар Юлія Олександрівна
– економіст Управління Націон ального банку
України в Одеській області.
Крупін Віталій Євгенійович – кандидат економічних наук, науковий спів
робітник відділу прогнозування та розвитку
сільських територій Інституту регіональних
досліджень НАН України.

22

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2013, №3

Куліш Інна Михайлівна

– кандидат наук з державного управління, стар
ший науковий співробітник відділу прогнозуван
ня і розвитку сільських територій Інституту
регіональних досліджень НАН України.
Лапішко Зоряна Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри
фінансів Львівського інституту банківської
справи.
Ляхович Ольга Олександрівна – аспірант кафедри фінансів і економіки при
родокористування Національного університету
водного господарства та природокористування
(м. Рівне).
Максимів Юлія Василівна
– кандидат економічних наук, викладач кафедри
фінансів Прикарпатського національного
університету ім. Василя Стефаника».
Малиновська Олена Анатоліївна – доктор наук з державного управління, головний
науковий співробітник Національного інституту
стратегічних досліджень (м. Київ).
Морська Тетяна Василівна
– старший викладач Ужгородського торговельноекономічного інституту Київського національного
торговельно-економічного університету.
Павлов Володимир Іванович
– доктор економічний наук, професор, заві
дувач кафедри фінансів і економіки при
родокористування Національного університету
водного господарства та природокористування
(м. Рівне).
Попадинець Назарій Миколайович – молодший науковий співробітник відділу
регіональної економічної по
літики Інституту
регіональних досліджень НАН України.
Прунцева Гелена Олександрівна – кандидат економічних наук, директор ТОВ
“Центрафарм” (м. Київ).
Радіонов Юрій Денисович
– кандидат економічних наук, начальник відділу
адаптації міжнародних стан
дартів Рахункової
палати України.
Савченко Тарас Григорович
– кандидат економічних наук, доцент кафедри
банківської справи Української академії
банківської справи НБУ.
Садова Уляна Ярославівна
– доктор економічних наук, професор, завідувач
відділу соціально-гуманітарного розвитку
регіону Інституту регіональних досліджень НАН
України.
Скороход Ірина Святославівна –кандидат економічних наук, доцент кафедри
міжнародних економічних відносин, докторант
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки.
Соян Мерген Кистай-оолович – кандидат економічних наук, старший нау
ковий співробітник лабораторії «Регіональна
економіка» Тувинського інституту комплексного
освоєння природних ресурсів Сибірського від
ділення РАН.
Шендер Анна Романівна
– аспірант Інституту регіональних досліджень
НАН України.

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2013, №3

23

