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Анотації
Проноза П.В. Моделювання розвитку кризових процесів в реальному
секторі економіки України.

Розроблена імітаційна модель розвитку кризових процесів у
реальному секторі економіки України на підставі використання
концепції системної динаміки. У модель включені п’ять імітаційних
підмоделей розвитку кризових процесів: у сільському господарстві,
виробництві нафтопродуктів,машинобудуванні,металургії,харчовій
промисловості,а також трендові моделі для деяких інших. Взаємодія
різних галузей моделюється за допомогою моделі міжгалузевого
балансу. Показана роль зовнішніх шоків у розвитку кризовий явищ
у кожній з галузей та їх розповсюдження в контурах зворотного
зв’язку.
Ключові слова: кризові процеси, реальний сектор, імітаційне
моделювання, системно-динамічна концепція, міжгалузевий баланс,
контур зворотних зв’язків.

Проноза П.В. Моделирование развития кризисных процессов в реальном секторе экономики Украины.

Разработана имитационная модель развития кризисных про
цессов в реальном секторе экономики Украины на основании
использования концепции системной динамики. В модель включены
пять имитационных подмоделей развития кризисных процессов: в
сельском хозяйстве,производстве нефтепродуктов,машиностроении,
металлургии,пищевой промышленности,а также трендовые модели
для некоторых других. Взаимодействие различных отраслей
моделируется с помощью модели межотраслевого баланса. Показана
роль внешних шоков в развитии кризисных явлений в каждой из
отраслей и их распространение в контурах обратной связи.
Ключевые слова: кризисные процессы,реальный сектор,имитационное
моделирование, системно-динамическая концепция, межотраслевой
баланс, контур обратных связей.

Pronoza P.V. Modeling the crisis processes in real sector of Ukraine.

The article is devoted to the elaborating a simulation model of the crisis
processes development in the real sector of the economy of Ukraine
on the basis of using system dynamics concept. The model contains
five submodels simulating crisis development processes in agriculture,
production of petroleum products, machinery, metallurgy, food industry,
and also time series trends for some other branches. The interaction of
different sectors is modeled by input-output model. There is demonstrated
the role of external shocks in crisis phenomena development in each of
the industries and their distribution in the feedback loops.
Key words: crisis processes, real sector, simulation modeling, system
dynamics concept, input-output, feedback loop.
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Борщевський В.В. , Чемерис В.А. Модернізація інфраструктури аграрного
ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій.

Досліджуються особливості функціонування аграрного ринку регіону
в контексті модернізації його інфраструктури. Основна увага
акцентується на виявленні чинників та бар’єрів інноваційного
розвитку виробничої,фінансової та інституційної інфраструктури
аграрного ринку Львівської області з метою нарощування потенціалу
її сільських територій. На цій підставі сформульовані висновки
про те, що пріоритетним напрямами подальшого удосконалення
інфраструктури аграрного ринку регіону в сучасних умовах є
демонополізація економіки, децентралізація фінансово-бюджетної
системи та лібералізація зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: модернізація, аграрний ринок, сільські території,
фінансова інфраструктура, інституційна інфраструктура.

Борщевский В.В., Чемерис В.А. Модернизация инфраструктуры аграрного рынка региона как фактор наращивания потенциала сельских
территорий.

Исследуются особенности функционирования аграрного рынка
региона в контексте модернизации его инфраструктуры.
Основное внимание акцентируется на выявлении факторов и
барьеров инновационного развития производственной, финансовой
и институциональной инфраструктуры аграрного рынка
Львовской области с целью наращивания потенциала её сельских
территорий. На этом основании сформулированы выводы о том,
что приоритетным направлением дальнейшего совершенствования
инфраструктуры аграрного рынка региона в современных условиях
является демонополизация экономики,децентрализация финансовобюджетной системы и либерализация внешнеэкономической
деятельности.
Ключевые слова: модернизация,аграрный рынок,сельские территории,
финансовая инфраструктура,институциональная инфраструктура.

Borshchevskyy V.V., Chemerys V.A. Modernization of the agricultural market
infrastructure in the region as a factor of the rural areas potential increasing.

Special features of functioning of the region agricultural market in the
context of modernization of its infrastructure are investigated. The main
emphasis is placed on identifying factors and barriers of the innovative
development of production, financial and institutional infrastructure
of the agricultural market of the Lviv region aimed at the rural areas
potential increasing. On this basis the conclusions are formulated that
the priority directions for further improvement of the agricultural
market infrastructure of the region under the modern conditions are
de-monopolization of the economy, decentralization of the financial and
budgetary system as well as liberalization of the foreign economic activity.
Key words: modernization, agricultural markets, rural areas, financial
infrastructure, institutional infrastructure.
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Іщук С.О. , Ситар Л.Й. Сучасний стан і перспективні напрями модернізації
основного капіталу Західного регіону України.

Висвітлено результати інтегральної оцінки техніко-економічного
стану, руху та ефективності використання основного капіталу в
Україні і Західному регіоні зокрема. Досліджено динаміку множини
показників, які характеризують основний капітал, і встановлено
причинно-наслідкові зв’язки між ними за період 2006-1013 рр.
Визначено ключові тенденції оновлення основного капіталу в
Україні. Проведено групування семи областей Західного регіону за
значеннями загального інтегрального індексу основного капіталу
промисловості,будівництва і транспорту. Окреслено перспективні
напрями модернізації основного капіталу виробничої сфери регіону
за видами економічної діяльності.
Ключові слова: основний капітал, інтегральна оцінка, технікоекономічний стан, оновлення, ефективність, виробнича сфера.

Ищук С.А., Сытар Л.И. Современное состояние и перспективные направления модернизации основного капитала Западного региона Украины.

Освещены результаты интегральной оценки технико-экономичес
кого состояния,движения и эффективности использования основного
капитала в Украине и Западном регионе в частности. Исследована
динамика множества показателей, характеризующих основной
капитал,и установлены причинно-следственные связи между ними
в период 2006-2013 гг. Определены ключевые тенденции обновления
основного капитала в Украине. Проведено группирование семи
областей Западного региона, исходя из значений обобщающего
интегрального индекса основного капитала промышленности,
строительства и транспорта. Очерчены перспективные направ
ления модернизации основного капитала производственной сферы
региона по видам экономической деятельности.
Ключевые слова: основной капитал, интегральная оценка,
технико-экономыческое состояние, обновление, эффективность,
производственная сфера.

Ishchuk S.O., Sytar L.Y. Current status and perspective directions of
modernization of fixed capital of the Western region of Ukraine.

Results of integrated assessment of technical and economic condition,
movement and efficiency of fixed capital in Ukraine and in it’s Western
region have been shown up. Dynamics of the set of parameters, which
characterize fixed capital, have been analyzed, and causal connections
between them during period of 2006-2013 have been defined. Key trends
of fixed capital renewal in Ukraine have been determined. A grouping of
seven regions of Western Ukraine by the values of total integral index of
fixed capital for industry, construction and transport have been carried
out. Promising directions of region’s production sphere fixed capital
modernization by economic activities have been outlined.
Key words: fixed capital, integrated assessment, technical and economic
condition, renovation, efficiency, production sphere.
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Пітюлич М.М. Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону.

Розкрито сучасні тенденції в розвитку господарств населення
гірських територій Карпатського регіону. На основі проведеного
аналізу діяльності господарств населення гірських територій
висвітлено перспективне бачення розвитку цих господарств.
Запропоновано конкретні механізми для підвищення ефективності
функціонування господарств населення.
Ключові слова: господарства населення, гірські території, сільське
господарство, форми господарювання, кооперація

Питюлич Н.Н. Оценка состояния и перспективы развития личных крестьянских хозяйств горных территорий Карпатского региона.

Раскрыты современные тенденции в развитии хозяйств населения
горных территорий Карпатского региона. На основе проведенного
анализа деятельности хозяйств населения горных территорий ос
вещено перспективное видение развития этих хозяйств. Предложе
ны конкретные меры для роста эффективности функционирования
хозяйств населения.
Ключевые слова: хозяйства населения, горные территории, сельское
хозяйство, формы хозяйствования, кооперация.

Pityulych M.M. Assessment of state and prospects of development of private
households in mountain areas in the Carpathian region.

The modern trends in the development of households in mountainous
areas of the Carpathian region are reveals. On the basis of conducted
analysis of the mountain territories households activity the term vision of
development of these households is covered. Specific measures to increase
the efficiency of the households are proposed.
Key words: households, mountainous areas, agriculture, forms of
management, cooperation.

Гусєва М.О. Розвиток інфраструктурного забезпечення транскордонних
ринків.

Визначено сутність інфраструктури та інфраструктурного
забезпечення транскордонних ринків та представлено авторське
трактування даних термінів. Запропоновано систему інфра
структурного забезпечення транскордонних ринків та виокремлено
основні її складові елементи. Проведено аналіз інфраструктурного
забезпечення транскордонних ринків на території західного
прикордоння України та прилеглих прикордонних районів сусідніх
країн. Проаналізовано та виявлено, які саме транскордонні
ринк и діють в певному транскордонному просторі та рівень
їх інфраструктурного забезпечення. Обґрунтовано теоретикометодологічні рекомендації для удосконалення інформаційної
складової інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків
та практичні рекомендації для розвитку інфраструктурного
забезпечення транскордонних ринків товарів, послуг та транс
кордонного ринку праці.
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Ключові слова: інфраструктурне забезпечення транскордонних
ринків, інформаційне забезпечення транскордонних ринків, транс
кордонний ринок, структура транскордонного ринку, кон’юнктура
транскордонного ринку..

Гусева М.А. Развитие инфраструктурного обеспечения трансграничных
рынков.

Определена сущность инфраструктурного обеспечения и инфра
структуры трансграничных рынков, а также представлена
авторская трактовка данных определений. Обоснована система
инфраструктурного обеспечения трансграничных рынков и выделены
ее основные элементы. Осуществлена оценка трансграничных рын
ков и их инфраструктурного обеспечения на территории западного
приграничья Украины и прилегающих приграничных районов соседних
стран. Проанализировано и обнаружено,какие именно трансгранич
ные рынки действуют в определенном трансграничном пространс
тве и уровень их инфраструктурного обеспечения. Обоснованы
теоретико-методологические рекомендации для совершенствования
информационной составляющей инфраструктурного обеспечения
трансграничных рынков и практические рекомендации для развития
инфраструктурного обеспечения трансграничных рынков товаров,
услуг и трансграничного рынка труда.
Ключевые слова: инфраструктурное обеспечение трансграничных
рынков, инф ормационное обеспечение трансграничных рынков,
трансграничный рынок, структура трансграничного рынка,
конъюнктура трансграничного рынка.

Huseva М.О. The development of infrastructural maintenance of cross-border
markets.

The essence of infrastructural maintenance and infrastructure of crossborder markets is defined and the author’s interpretation of these terms
is presents. The system of infrastructural maintenance of cross-border
markets is proposed and its main components are singled out. The analysis
of infrastructural maintenance of cross-border markets on the territory of
western border of Ukraine and adjacent border areas of neighboring countries
is conducted. Analyzed and founded exactly which cross-border markets
operate in a certain cross-border area and level of their infrastructural
maintenance. Theoretical and methodological recommendations for the
improvement of information component of infrastructural maintenance of
cross-border markets and practical recommendations for the development
of infrastructural maintenance of cross-border markets for goods, services
and cross-border labor market are justified.
Key words: infrastructural maintenance of cross-border markets,
informational maintenance of cross-border markets, cross-border market,
structure of cross-border market,market environment of cross-border market.

Жук П.В. Оцінка використання природних ресурсів Карпатського регіону
України на принципах сталого розвитку.

На основі запропонованих автором методичних підходів до
оцінювання сталого природокористування на гірських територіях
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проведено оцінку використання мінерально-сировинних і водних
ресурсів Карпатського регіону України на принципах сталого
розвитку. Наведено результати оцінки та визначено низку
проблемних питань, які слід розв’язати для підвищення соціальноекономічного ефекту використання природних ресурсів, вирішення
завдань їх охорони та відтворення.
Ключові слова: сталий розвиток, Карпатський регіон, природні
ресурси, оцінка, проблеми природокористування.

Жук П.В. Оценка использования природных ресурсов Карпатского региона
Украины на принципах устойчивого развития.

На основании предложенных автором методических подходов к
оценке устойчивого природопользования на горных территориях
проведена оценка использования минерально-сырьевых и водных
ресурсов Карпатского региона Украины по принципам устойчиво
го развития. Приведены результаты оценки и определен перечень
проблемных вопросов, которые необходимо решить для повышения
социально-экономического эффекта использования природных
ресурсов, решения задач их охраны и воспроизводства.
Ключевые слова: устойчивое развитие,Карпатский регион,природные
ресурсы, оценка, проблемы природопользования.

Zhuk P.V. Evaluation of exploitation of the natural resources of Carpathian
region of Ukraine according to the sustainable development principles.

Evaluation of exploitation of mineral and water resources of Carpathian
region of Ukraine according to the princi ples of sustainable development
is conducted on the basis of the proposed by the author methodical
approaches to evaluation of sustainable nature exploitation at mountain
regions. The results of the evaluation are outlined and the range of
problem issues to be overcome in order to increase social and economic
impact of natural resources exploitation and to solve the tasks of their
protection and reproduction is exposed.
Key words: sustainable development,Carpathian region,natural resources,
evaluation, nature exploitation problems.

Вовканыч С.И. Общественные трансформации в условиях глобализации: социогуманистические императивы, неэкономические факторы и
евроинтеграционные приоритеты.

На основе аксиологического (ценностного) подхода к выбору вектора
прорыва Украины на передовые цивилизационные позиции впервые
сделана попытка комплексно начертить социогуманистические
императивы, неэкономические факторы и евроинтеграцонные
приоритеты в контексте общественных трансформаций и
глобализационных вызовов.
Ключевые слова: модернизация и структурная политика, соци
огуманистическая концепция развития и соборность Украины,
неэкономические факторы,украинская национальная идея,источники
и движущие силы общественных трансформаций.
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Vovkanych S.Y. Public transformations in the conditions of globalization:
sociohumanistic imperatives, uneconomical factors and European integrational
priorities.

On the basis of the axiological approach to the choice of vector of Ukraine
breach on the top civilization positions an attempt of complex outline of
sociohumanistic imperatives, uneconomical factors and eurointegration
priorities in the context of public transformations and globalization
calls is first done.
Key words: modernization and structural policy, sociohumanistic
conception of development and collegiality of Ukraine, uneconomical
factors, Ukrainian national idea, sources and motive forces of public
transformations.

Полулях І. Соціальна етика в системі ринкової економіки.

Розглядаються основи соціальної етики,концепція соціальної ринкової
економіки, її соціальні компоненти, які засновані на принципах
християнської етики. Наголошується,що дієвість соціальної ринкової
економіки залежить також і від дотримання цих принципів.
Ключові слова: соціальна етика, соціальна ринкова економіка,
християнська соціоетика.

Полулях И. Социальная этика в системе рыночной экономики.

Рассматриваются основы социальной этики,концепция социальной
рыночной экономики,ее социальные компоненты,которые основаны
на принципах христианской этики. Отмечается,что действенность
социальной рыночной экономики зависит также и от соблюдения
этих принципов.
Ключевые слова: социальная этика,социальная рыночная экономика,
христианская социоэтика.

Polulyakh I. Social ethics in the market economy system.

The basic princi ples of social ethics, the concept of the social market
economy, its social components, which are based on the princi ples of
Christian ethics are considered. It is noted that the efficiency of the social
market economy also depends and from compliance with these princi ples.
Keywords: social ethics, social market economy, Christian social ethics.

Storonyanska I.Z. , Pelekhatyy A.O. Ways of ensuring financial self-sufficiency
of rural territorial communities.

The authors of this paper research the opportunities for improving the
mechanism of financial potential for development of Ukrainian rural
communities. They also analyze problems of providing rural territorial
communities with theirs development in case of differentiation of
rural territorial formations on the basis of cultural and socio-economic
development of appropriate territorial communities considering geographic
location, endogenous and exogenous relations.
Keywords: rural territorial communities,mechanism of financial providing
of rural territorial communities development,self-taxation,impact factors
of development of rural community, policy of rural development.
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Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. Шляхи забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад.

Досліджуються можливості удосконалення механізму фінансового
забезпечення розвитку територіальних громад українських сіл.
Обґрунтовано доцільність поширення практики використання
такої форми фінансового забезпечення розвитку сільських
територіальних громад як самооподаткування, як одного з
альтернативних джерел фінансування разових цільових заходів
соціально-побутового характеру. Розроблено алгоритм практичної
реалізації самооподаткування на рівні територіальної громади,який
дозволить створити підґрунтя для активної участі мешканців у
розвитку сільських населених пунктів. Наголошено на необхідності
поступового розширення джерел та нарощенні обсягів небюджетних
фінансових ресурсів, що впливають на підвищення інвестиційної
активності територіальної громади на сільських територіях.
Запропоновано основні аспекти формування транскордонного
співробітництва із сільськими соціально-просторовими утвореннями.
Ключові слова: сільські територіальні громади,механізм фінансового
забезпечення розвитку сільських територіальних громад, само
оподаткування, імпакт-фактори розвитку сільської громади,
політика розвитку сільських районів.

Сторонянская И.З., Пелехатый А.О. Пути обеспечения финансовой самодостаточности сельских территориальных общин.

Исследуются возможности усовершенствования механизма
фин ансового обеспечения развития территориальных общин
украинских сел. Обоснована целесообразность распространения
практики использования такой формы финансового обеспечения
развития сельских территориальных общин,как самообложения как
одного из альтернативных источников финансирования разовых
целевых мероприятий социально-бытового характера. Разработан
алгоритм практической реализации самообложения на уровне
территориальной общины, который позволит создать основу для
активного участия жителей в развитии сельских населенных
пунктов. Отмечена необходимость постепенного расширения
источников и наращивании объемов внебюджетных финансовых
ресурсов, влияющих на повышение инвестиционной активности
территориальной общины на сельских территориях. Предложены
основные аспекты формирования трансграничного сотрудничества
с сельскими социально-пространственными образованиями.
Ключевые слова: сельские территориальные общины, механизм
финансового обеспечения их развития, самостоятельное налого
обложение, импакт-факторы развития сельской общины, политика
развития сельских районов.

Козоріз М.А. , Ключник Л.В. Фінансові ресурси домашніх господарств:
проблеми формування і використання.
Висвітлені проблеми розвитку домашніх господарств в Ук
раїні, визначені особливості формування фінансових відносин
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домогосподарств з іншими суб’єктами ринкової економіки. Основна
увага приділена дослідженню джерел формування фінансових ресурсів
домашніх господарств та обґрунтуванню напрямів підвищення
ефективності їх використання з позицій інтересів власників і
національної економіки загалом.
Ключові слова: фінансові ресурси, домашні господарства, доходи,
витрати, заощадження.

Козориз М.А., Ключнык Л.В. Финансовые ресурсы домашних хозяйств:
проблемы формирования и использования.

Освещены проблемы развития домашних хозяйств в Украине,
определены особенности формирования финансовых отношений
домохозяйств с другими субъектами рыночной экономики. Основное
внимание уделено исследованию источников формирования
финансовых ресурсов домашних хозяйств и обоснованию направлений
повышения эффективности их использования с позиций интересов
собственников и национальной экономики в целом.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, домашние хозяйства, доходы,
расходы, сбережения.

Kozoriz M.А., Klyuchnyk L.V. Financial resources of households: problems of
formation and use.

The problems of households’ development in Ukraine, especially the
features of formation of the financial relations of households with other
market economy actors are considered in the article. The main attention
is paid to the investigation of the sources of households’ financial
resources formation as well as to the substantiation of the directions
of its use efficiency improvement in terms of the owners’ and national
economy interests.
Keywords: financial resources, households, incomes, expenses, savings.

Шевчук Т.В. , Коркуна І.І. Удосконалення структури фондів фінансування
будівництва житла у складі банківських установ.

Проаналізовано організаційно-функціональну структуру діяльності
Фондів фінансування будівництва житла (ФФБ). Розглянуто
фінансово-правові відносини учасників ФФБ (довірителів,управителів,
забудовників). Удосконалено механізм функціонування ФФБ шляхом
коригування системи договорів, прав та обов’язків учасників фонду
за цими договорами.
Ключові слова: житлове будівництво, фонд фінансування будівниц
тва, довірителі, управителі, забудовники.

Шевчук Т.В., Коркуна И.И. Совершенствование структуры фондов финансирования строительства жилья в составе банковских учреждений.

Проанализирована организационно-функциональная структура
деятельности Фондов финансирования строительства жилья
(ФФС). Рассмотрены финансово-правовые отношения участников
ФФС (доверителей,управляющих,застройщиков). Усовершенствован
механизм функционирования ФФС путем корректировки системы
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договоров,прав и обязанностей участников фонда по этим договорам.
Ключевые слова: жилищное строительство, Фонд финансирования
строительства, доверители, управители, застройщики.

Shevchuk T.V., Korkuna I.I. Improving the structure building financial funds
as a part of banking institutions.

Organizational and functional structure of building financial funds
activity has been analyzed. Financial and legal relations among
partici pants in building financial funds (constituents, administrators,
builders) have been considered. Improvement has been made in operation
mechanism of building financial funds through adjustment of system of
agreements, rights and duties which fund partici pants have according
to these agreements.
Key words: dwelling construction, building financial fund, constituents,
administrators, builders.

Музика І.С. Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров’я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області).

Здійснено аналіз стану бюджетного забезпечення та означено
основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я на прикладі
Львівської області. Досліджено стан та тенденції видатків за
функціональною та економічною класифікацію видатків бюджету.
Проаналізовано мережу закладів охорони здоров’я та їх ліжкову
мережу. Визначено основні проблеми фінансування галузі охорони
здоров’я.
Ключові слова: видатки бюджету, галузь охорони здоров’я,
фінансування галузі, місцеві бюджети.

Музыка И.С. Бюджетное обеспечение здравоохранения: состояние и
проблемы (на примере Львовской области).

Осуществлен анализ состояния бюджетного обеспечения и обозна
чены основные проблемы финансирования отрасли здравоохранения
на примере Львовской области. Исследованы состояние и тенденции
расходов по функциональной и экономической классификации расхо
дов бюджета. Проанализированы сеть учреждений здравоохранения
и их коечная сеть. Определены основные проблемы финансирования
отрасли здравоохранения.
Ключевые слова: расходы бюджета, отрасль здравоохранения,
финансирование отрасли, местные бюджеты.

Muzyka I.S. Budget support of health care: state and problems (on the example
of Lviv region).
The analysis of state budget funding is conducted and fundamental
problems of financing health care by the example of Lviv region are
indicated. The state and trends of expenditures by functional and
economic classification of budget expenditures are investigated. The
network of health facilities and its hospital beds network are analyzed.
The main problems of health financing is defined.
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Key words: budget expenditures, health care industry, financing of
industry, local budgets.

Куліш І.М. Загроза сільським територіям від техногенної діяльності:
світові уроки.

Наведено факти з історії, коли техногенна діяльність призводила
до катастроф. Проаналізовані причини та наслідки прийняття
управлінських рішень цього напряму, які завдавали невиправної
шкоди сільським територіям. Проведена паралель між історичним
минулим та сьогоденням і встановлено,що прямування до отримання
максимального прибутку може повністю унеможливити майбутній
розвиток сільських територій України. Наголошено на необхідності
посилення державного контролю за використанням земель
сільськогосподарського призначення,особливо іноземними орендарями.
Ключові слова: сільські території, соціально-економічний розвиток,
техногенна діяльність, історичні уроки.

Кулиш И.М. Угроза сельским территориям от техногенной деятельности:
мировые уроки.

Приведены исторические факты, которые свидетельствуют
о катастрофах в результате техногенной деятельности.
Проанализированы причины принятия управленческих решений
в этом направлении, нанесших непоправимый вред сельским
территориям. Проведена параллель между историческим прошлым
и современностью, установлено, что стремление получить
максимальную прибыль может сделать невозможным будущее
развитие сельских территорий Украины. Отмечена необходимость
усиления государственного контроля за использованием земель
сельскохозяйственного назначения, особенно иностранными
арендаторами.
Ключевые слова: сельские территории, социально-экономическое
развитие, техногенная деятельность, исторические уроки.

Kulish I.M. Threat to rural territories from technogenic activity: world lessons.
Historic facts which testify to accidents as a result of technogenic activity
are given. The reasons of adoption of administrative decisions in this
direction which result there was an irreparable harm to rural territories
are analysed. The parallel between the historical past and the present
is drawn, is established that the aspiration to get the maximum profit
can make impossible the future of development of rural territories of
Ukraine. Need of strengthening of the state control of use of lands of
agricultural purpose, is noted especially by foreign tenants.
Key words: rural territories,social and economic development,technogenic
activity, historical lessons.

Kwiatkowski C.A. , Maziarz P. The development of agritourism in a cross-border
region in relation to natural and cultural values.

The paper presents the facts about the development of farm tourism on
the cross-border area (Poland–Ukraine–Belarus) of the Łęczna-Włodawa
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Lake District. This area constitutes a place abounding with many
natural phenomena such as: ice-marginal valley of Bug river, swamps
and Sobiborski Landscape Park. The river Bug creates the landscape
axis and at the same time it constitutes the ecological passageway which
has an international meaning. It is worthy of note, that this area can
be characterized by the coexistence of many cultures such as: Polish,
Russian (Ukrainian, Belarusian), Lithuanian, Tatar and Jewish. The
results of the survey carried out in this area show that many tourists are
from abroad. It is a very positive forecast and it proves the fact that if
the farm tourism will be developed there will be many more guests from
Eastern border,especially from Ukraine and Belarus. The area is beautiful
and it attracts people. This fact can contribute to the development of
farm tourism in the whole cross-border area. Moreover,farm tourism has
become very popular nowadays, and it is an alternative to conventional
ways of spending free time.
Key words: agritourism, border region, cultural values, natural values.

Квятковський Ц.А., Мацяж П. Розвиток агротуризму в транскордонному
регіоні з огляду на природні та культурні цінності.

Представлений розвиток агротуризму у транскордонному регіоні
(Польща–Україна–Білорусь), а саме в місцевості ЛенчинськоВлодавске Приозер’я. Цей регіон є місцем переплетіння дуже
важливого функціонально-природного потенціалу, а саме: долина
ріки Буг,водно-болотні угіддя Полісся та краєзнавчий Собіборський
Парк. Річка Буг є своєрідною краєзнавчою віссю в цій місцевості,
а також екологічним коридором, який має міжнародне значення.
Цей регіон характеризується унікальним і чітким поєднанням
багатьох культур. З давніх-давен тут формувалася польська
культура,руська (українська,білоруська),литовська,татарська та
єврейська. Результати опитувань, проведених в агротуристичних
господарствах Приозер’я підтверджують той факт,що щораз більше
іноземних громадян відвідують цю місцевість із туристичною
метою. Цей прогноз є позитивним, оскільки завдяки відповідному
впровадженню та вдосконаленню пропозицій агротуристичних
господарств на законодавчому рівні, можна збільшити потік
туристів із східних прикордонних територій Польщі, а саме з
України та Білорусі. Природні та культурні цінності Приозер’я
сприяють розвитку агротуризму,який дає можливість покращення
бюджету господарств на всій транскордонній території. Так звана
«мода» на агротуризм є альтернативою з точки зору комерційного
туризму.
Ключові слова: агротуризм, прикордонна територія, культурні
цінності, природні цінності.

Квятковский Ц.A., Мацяж П. Развитие агротуризма в трансграничном
регионе с точки зрения природных и культурных ценностей.

Представлено развитие агротуризма в трансграничном регионе
(Польша – Украина – Беларусь), а именно, в Ленчинско-Влодавском
Приозерье. Этот регион является местом пересечения очень важного
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функционально-природного потенциала, такого как: долина реки
Буг, водно-болотные угодья Полесья и краеведческий Собиборский
Парк. Река Буг является специфической краеведческой осью в
этой местности, а также экологическим коридором, имеющим
международное значение. Этот регион характеризируется
уникальным и четким сочетанием разных культур. Здесь издавна
формировались польская культура, а также культура Руси
(украинская, белорусская), литовская, татарская и еврейская.
Результаты опросов,проведенных в агротуристических хозяйствах
подтверждают,что все больше иностранных граждан приезжают в
этот регион с туристической целью. Этот прогноз есть позитивным
потому,что при соответственном внедрении и усовершенствовании
предложений агротуристических хозяйств на законодательном
уровне,можно увеличить поток туристов из восточных пригранич
ных регионов, особенно из Украины и Беларуси. Природные и
культурные ценности Приозерья способствуют развитию
агротуризма, который дает возможность улучшить бюджет
хозяйств на всей трансграничной территории. Так называемая
«мода» на агротуризм является альтернативой с точки зрения
коммерческого туризма.
Ключевые слова: агротуризм,пограничная территория,культурные
ценности, природные ценности.

Слюсаренко В.Є. Формування механізму тристороннього партнерства –
держави, бізнесу та громадських інституцій.

Визначено методичні підходи до формування механізму три
стороннього партнерства – держави, бізнесу та громадських
інституцій. Обґрунтовано його структурно-функціональні
підсистеми та фактори розвитку. Обґрунтовано мету та принципи
його формування. Запропоновано систему показників, яка дозволяє
оцінити ефективність тристоронньої співпраці.
Ключові слова: механізм, тристороннє партнерство, взаємодія,
розвиток, ефективність, критерії, показники.

Слюсаренко В.Е. Формирование механизма трехстороннего партнерства
– государства, бизнеса и общественных институтов.

Определены методические подходы к формированию механизма
трехстороннего партнерства – государства, бизнеса и обществен
ных институтов. Обоснованы его структурно-функциональные
подсистемы и факторы развития. Обоснованы цели и принципы
его формирования. Предложена система показателей, позволяющая
оценить эффективность трехстороннего сотрудничества.
Ключевые слова: механизм, трехстороннее партнерство, взаимо
действие, развитие, эффективность, критерии, показатели.

Slyusarenko V.Y. Formation of mechanism of three-way partnership between
government, business and public institutions.
Methodical approaches to the formation mechanism of three-party
partnershi p - government, business and civil society institutions are

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2014, №1

19

determined. Its structural-functional subsystems and factors are
grounded. Purpose and princi ples of its formation are legitimated. The
system of indicators for assessing the effectiveness of the third-party
cooperation is proposed.
Key words: mechanism, tri partite partnershi p, interaction, development,
efficiency, criteria, indicators.

Кучай О.В. Умови та шляхи формування іміджу Києва як європейського
культурно-історичного центру.

Розглядається туристичний імідж Києва як європейського
культурно-історичного центру. Аналізуються шляхи формування
позитивного образу міста та умови його покращення в контексті
розвитку туристичної галузі. Пропонуються принципи зростання
популярності Києва серед іноземних туристів.
Ключові слова: туризм, туристичний імідж регіону, бренд, Київ,
розвиток туризму.

Кучай О.В. Условия и пути формирования имиджа Киева как европейского
культурно-исторического центра.

Рассматривается туристический имидж Киева как европейского
культурно-исторического центра. Анализируются пути форми
рования положительного образа города и условия его улучшения
в контексте развития туристической отрасли. Предлагаются
принципы увеличения роста популярности Киева среди иностранных
туристов.
Ключевые слова: туризм,туристический имидж региона,бренд,Киев,
развитие туризма.

Kuchay O.V. Conditions and ways of forming of image of Kyiv as a European
cultural and historical center.

The tourist image of Kyiv as a European cultural center are examined
in the article. The ways of creating a positive image of the city and
improving the conditions are analysed in the context of the development
of tourism industry. Princi ples for the increasing popularity of Kyiv
among foreign tourists are offered.
Key words: tourism,tourist image of the region,brand,Kyiv,development
of tourism.

Колодійчук В.А. Регіональні аспекти запровадження електронних систем
біржової торгівлі зерном в Україні.

Виробництво зернових та їх експорт – стабільне джерело
надходження валюти, яке може забезпечити Україні позитивний
ВВП за рахунок масштабності експортного потенціалу зернових
культур. Однак треба прийняти відповідні правила гри та
запровадити сучасні дієві механізми торгівлі, що дадуть змогу
Україні повноцінно інтегруватися у світовий ринок зерна та
сподіватися на домінуючі позиції найближчим часом. У статті
визначено проблеми реалізації продукції виробниками зерна та
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обмежені можливості щодо отримання ринкових цін від її збуту.
Розглянуто успішний світовий досвід функціонування електронних
торговельних систем та обґрунтовано перспективність запро
вадження біржових електронних торгів в Україні і заходи щодо їх
реалізації. Акцентовано увагу на важливості ф’ючерсної торгівлі
у майбутньому та структурно-функціональному забезпеченню
системи управління ціновими ризиками на зерновому ринку України.
Ключові слова: біржа,ф’ючерс,зерно,електронна торговельна система,
трейдер.

Колодийчук В.А. Региональные аспекты внедрения электронных систем
биржевой торговли зерном в Украине.

Производство зерновых культур и их экспорт – стабильный
источник поступления валюты,который может обеспечить Украине
позитивный ВВП за счет масштабности экспортного потенциала
зерновых культур. Однако нужно принять соответствующие пра
вила игры и внедрить современные действенные механизмы торговли,
которые дадут возможность Украине полноценно интегрироваться
в мировой рынок зерна и рассчитывать на доминирующие позиции
в ближайшее время. В статье определены проблемы реализации
продукции производителями зерна и ограниченные возможности
получения рыночных цен от ее сбыта. Рассмотрен успешный
мировой опыт функционирования электронных торговых систем
и обоснована перспективность внедрения биржевых электронных
торгов в Украине и меры по их реализации. Акцентируется внимание
на важности фьючерсной торговли в будущем и структурнофункциональном обеспечении системы управления ценовыми
рисками на зерновом рынке Украины.
Ключевые слова: биржа,фьючерс,зерно,электронная торговая система,
трейдер.

Kolodiychuk V.А. Regional aspects of introduction of the grain exchange’s electronic trading system in Ukraine.

Grains and export them - stable source of foreign currency, which can
provide positive Ukraine’s GDP due to the magnitude of the export
potential of local grain crops. However, we must adopt appropriate rules
and introduce modern efficient mechanisms of trade that will allow
for Ukraine to integrate fully into the global grain market and hope,
nowhere in the dominant position soon. In the article the problem of grain
producers and limited opportunities to obtain market prices of its sales
is analyzed. Considered successful experience of the world of electronic
trading systems and reasonable prospects of introduction of electronic
trading exchange in Ukraine and measures for their implementation.
Attention is focused on the importance of futures trading in the future,
and structural and functional maintenance of price risk management
in the grain market of Ukraine.
Key words: exchange, futures, grain, electronic trading system, trader.
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Башинська Ю.І. Особливості регіональних програм з використання відновлюваних джерел енергії.

Проаналізовано особливості державних, а також регіональних
програм та стратегій,в яких розглядається питання впровадження
відновлюваних джерел енергії. Представлено порівняльну ха
рактеристику деяких регіональних програм з розвитку відновлюваної
енергетики західних областей України. Проведено аналіз
регіональних програм на відповідність сучасним вимогам розвитку
відновлюваної енергетики. Обґрунтовано необхідність розробки
цільових регіональних програм розвитку відновлюваної енергетики.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, регіональна програма,
ефективність,виробництво електроенергії,інвестиції,Західний регіон
України.

Башинская Ю.И. Особенности региональных программ по использованию
возобновляемых источников энергии.

Проанализированы особенности государственных и региональных
программ и стратегий, в которых рассматривается вопрос
использования возобновляемых источников энергии. Представлена
сравнительная характеристика некоторых региональных программ
развития возобновимой энергетики западных областей Украины.
Проведен анализ региональных программ на соответствие
современным требованиям развития возобновляемой энергетики.
Обоснована необходимость разработки целевых региональных
программ развития возобновляемой энергетики.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, региональная
программа,эффективность,производство электроэнергии,инвестиции,
Западный регион Украины.

Bashynska Y.І. Peculiarities of regional programs of renewable energy sources
use.

Peculiarities of state and regional programs and strategies,which discus
the issue of renewable energy sources use are analyzed. There is given
the comparative characteristics of some regional programs of western
regions of Ukraine. The analysis of regional programs to meet current
requirements of renewable energy development was made. The necessity
to develop targeted regional programs of renewable energy development
is proven.
Key words: renewable energy sources, regional program, efficiency,
electricity generation, investments, western region of Ukraine.

Попадинець Н.М. Стратегічні цілі державної структурної політики України.

Розглянуто зміст поняття «структурна політика держави».
Досліджено роль структурної політики держави. Визначено
основні цілі структурної політики держави, розвиток якої
впливає на економічне зростання та підвищення національної
конкурентоспроможності на світовому рівні. Обґрунтовано
пріоритети промислової, інвестиційної та інноваційної політики
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у структурній політиці держави. Виділено етапи державної
структурної політики при формуванні інноваційної політики.
Визначено стримуючі чинники щодо основних напрямів реалізації
структурної політики держави. Запропоновано заходи для усунення
цих чинників.
Ключові слова: держава, інновації, інфраструктура, промисловість,
структурна політика.

Попадинец Н.Н. Стратегические цели государственной структурной политики Украины.

Рассмотрено содержание понятия «структурная политика
государства». Исследована роль структурной политики государства.
Определены основные цели структурной политики государства,
развитие которой влияет на экономический рост и повышение
национальной конкурентоспособности на мировом уровне.
Обосн ованы приоритеты промышленной, инвестиционной и
инновационной политики в структурной политике государства.
Выделены этапы государственной структурной политики при
формировании инновационной политики. Определены сдерживающие
факторы по основным направлениям реализации структурной
политики государства. Предложены меры для устранения этих
факторов.
Ключевые слова: государство, инновации, инфраструктура,
промышленность, структурная политика.

Popadynets N.М. Strategic objectives of the state structural policy of Ukraine.

The essence of the concept of “state structural policy” is considered. The
role of structural policy is outlined. The main directions of the state
structural politics which development affects the economic growth and
increase of the national competitiveness at the global level are identified.
Priorities of the industrial,investment and innovation policies in the state
structural policy are substantiated. Stages of the state structural policy
during the innovation policy formation are distinguished. Deterrents for
the main directions of structural policy implementation are identified.
The measures to eliminate these factors are proposed.
Key words: state, innovation, infrastructure, industry, structural politics.
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