
   2019   Р е г і о н а л ь н а 
  № 3 (93)    Е К О Н О М І К А        

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Заснований у листопаді 1996 року 
Виходить щоквартально

Е К О Н О М І К А

ISSN 1562-0905

Зміст

Регіональна політика і територіальний розвиток
Мельник М.І., Щеглюк С.Д. Міста обласного значення у процесі формування об’єднаних 

територіальних громад: особливості приєднання та перспективи розвитку ............... 3
Борщевський В.В. Економіка великого міста: структурні трансформації в епоху 

глобальних змін ............................................................................................... 13
Транскордонне співробітництво
Шульц С.Л., Луцків О.М. Нормативно-правові засади розбудови прикордонної 

інфраструктури ................................................................................................ 24
Соціальна політика
Семів Л.К. Методичний підхід до оцінювання середовища освітньої міграції населення 

Карпатського регіону ........................................................................................ 37
Васильців Т.Г., Лупак Р.Л. Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на 

міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України .. 49
Синюра-Ростун Н.Р. Особливості формування локальної освітньої політики  

в об’єднаних територіальних громадах Карпатського регіону ................................ 60
Розвиток сільських територій
Хомюк Н.Л., Павліха Н.В. Концептуальні підходи до розвитку сільських територій  

в умовах децентралізації ................................................................................... 71
Екологічна політика та природокористування
Колодійчук І.А. Ідентифікація факторів системи управління відходами ..................... 79
Фінансова політика
Сторонянська І.З., Беновська Л.Я. Особливості та тенденції бюджетного забезпечення 

розвитку Запорізької області в умовах бюджетної децентралізації ......................... 88
Алєксєєв І.В., Паранчук С.В., Червінська О.С. Суб’єкти та ефективність податкового 

контролю ........................................................................................................ 98
Тимчишин Ю.В. Бюджетна безпека регіонів України в умовах децентралізації 

державного управління ....................................................................................106
Інвестиційні та інноваційні процеси
Загорський В.С. Децентралізація як інституціальний механізм забезпечення 

інвестиційних процесів ....................................................................................115
Бандура Т.І. Дослідження інвестиційного потенціалу Карпатського регіону  

(в інституційному секторі домогосподарств) .......................................................124
Лещух І.В. Вплив адміністративно-фінансової децентралізації на інвестиційні  

процеси у Центральному регіоні України ..........................................................134
Економіка та управління національним господарством
Іщук С.О., Созанський Л.Й. Ресурсне забезпечення деревообробних виробництв  

України: міждержавні і міжрегіональні порівняння ...........................................145
Про журнал «Регіональна економіка» ....................................................................155
Правила для авторів ............................................................................................157

ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2019, №3 1



   2019    R e g i o n a l 
  № 3 (93)    E C O N O M Y        

SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL

Founded in November  1996 
Publishing quarterly

E C O N O M Y

ISSN 1562-0905

Contents

Regional Policy and Territorial Development
Melnyk M.I., Shchehlyuk S.D. Cities of regional significance in the formation of 

amalgamated territorial communities: particularities of accession and prospects for 
development .................................................................................................... 3

Borshchevskyy V.V. Economy of a large city: structural transformations in the era of 
global changes ................................................................................................13

Cross-Border Cooperation
Shults S.L., Lutskiv O.M. Legal framework of border infrastructure development .........24
Social Policy
Semiv L.K. Methodical approach to the assessment of the educational migration 

environment of the population of the Carpathian region .......................................37
Vasyltsiv T.H., Lupak R.L. Problems of small business development and their influence 

on the migration activity of the population in mountain areas of the Carpathian  
region of Ukraine ............................................................................................49

Synyura-Rostun N.R. Features of forming of local educational policy  
in the consolidated territorial communities of the Carpathian region ......................60

Rural Development
Khomyuk N.L., Pavlikha N.V. Conceptual approaches to rural development  

in conditions of decentralization ........................................................................71
Ecological Policy and Nature Management
Kolodiichuk I.A. Identification of factors of waste management system .......................79
Financial Policy
Storonyanska I.Z., Benovska L.Ya. Features and tendencies of budgetary provision of 

Zaporizhzhya region development in the conditions of budget decentralization .........88
Alieksieiev I.V., Paranchuk S.V., Chervinska O.S. Subjects and effectiveness of tax 

control ..........................................................................................................98
Tymchyshyn Yu.V. Ukrainian regions’ budget security in the conditions of public 

administration decentralization .......................................................................106
Investment and Innovative Processes
Zahorskyy V.S. Decentralization as an institutional mechanism for maintenance of 

investment processes .....................................................................................115
Bandura T.I. Research of investment capacity of Carpathian region (in institutional 

sector of households) .....................................................................................124
Leshchukh I.V. Influence of administrative and financial decentralization  

on investment processes in the Central region of Ukraine ....................................134
Economics and National Economy Management
Ishchuk S.O., Sozanskyy L.Y. Resources provision of woodworking industries  

in Ukraine: cross-national and inter-regional comparisons ...................................145
About the journal «Regional Economy» ................................................................155
Guidelines for authors  .......................................................................................157

2 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2019, №3


	re201903_v5

