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Буковина 

1. Королюк Ю.Г. Маркетинговий потенціал IT-cектору 

цифрової економіки регіону / Ю.Г. Королюк // Вісн. Чернівец. торг.-екон. 

ін-ту. — Чернівці, 2020. — Вип. 1/2 (77/78) : Економічні науки. — C. 137-148. 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп 16482-1/2 (77/78). Мета дослідження 

полягає в аналізі маркетингового потенціалу ІТ-сектора цифрової економіки 

регіону на прикладі Чернівецької області та формуванні рекомендацій щодо 

його розвитку. Досліджено зміст дефініції «маркетинговий потенціал». За 

допомогою методів системного аналізу й синтезу описано стан розвитку  

ІТ-сектора цифрової економіки Чернівецької області. Надано комплексну 

характеристику маркетингового потенціалу ІТ-підприємств Чернівецької 

області та виокремлено  SWOT-фактори його розвитку. Текст : 

http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2020/v1_2/11.pdf 

Донеччина 

2. Кущ П. Маріуполь майбутнього розпочинається сьогодні : у 

приморському місті спільними зусиллями реалізують стратегію 

розвитку до 2030 року / Павло Кущ // Уряд. кур’єр. – 2021. – 2 лип. (№ 126). 

– С. 1, 4. Йдеться про стратегію розвитку Маріуполя до 2030 року, 

розроблену місцевою владою спільно з громадськістю. Серед запропонованих 

проектів - будівництво в Маріуполі сучасного міжнародного аеропорту і 

встановлення аналогу протиракетної системи "Залізний купол" для 

безпечного перевезення пасажирів, відновлення Азовського моря, створення 

бальнеологічного курорту із розвитком світових косметичних брендів на 

основі мулу Азову тощо. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mariupol-

majbutnogo-rozpochinayetsya-sogodni/  

Див. також: 8,9 

http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2020/v1_2/11.pdf
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mariupol-majbutnogo-rozpochinayetsya-sogodni/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mariupol-majbutnogo-rozpochinayetsya-sogodni/


Західний регіон 

3. Кифяк В.Ф. Інструментарій вирішення проблем 

західноукраїнських прикордонних областей в період економічної кризи / 

В.Ф. Кифяк, О.В.Кифяк // Вісн. Чернівец. торг.-екон. ін-ту. — Чернівці , 

2020. — Вип. 1/2 (77/78) : Економічні науки. — C. 84-99. Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп 16482-1/2 (77/78). Проаналізовано завдання і можливості 

єврорегіонів та запропоновано вирішення прикордонних проблем на 

місцевому рівні шляхом впровадження форсайт-технологій як інтеграційних 

інструментів, програмно-цільового планування, створення гнучких 

господарських структур з залученням зовнішніх ресурсів тощо. Акцентовано 

увагу на можливостях Дунайської транснаціональної програми та виконанні 

Плану заходів з виконання Угоди про фінансування Дунайської 

транснаціональної програми, що дозволить активно розвивати громади 

західноукраїнських прикордонних областей. 

4. Синюра-Ростун Н. Р.  Фінансово-кредитні інструменти в 

локальній структурній політиці розвитку міст Західного регіону України 

/ Н. Р. Синюра-Ростун // Бізнес Інформ. – 2021. – № 5. – С.162-169. Розкрито 

особливості застосування фінансово-кредитних інструментів, зокрема 

місцевих запозичень, у локальній структурній політиці. Зазначено, що 

завданням органів місцевого самоврядування (ОМС) міст є формування 

власної локальної структурної політики, яка б орієнтувалася на 

інноваційний, технологічний та інклюзивний розвиток. Реалізація такої 

політики потребує використання низки інструментів, серед яких бюджетні, 

інвестиційні, фінансово-кредитні, грантові, маркетингово-управлінські, 

податкові тощо. Важливе місце посідають фінансово-кредитні 

інструменти, оскільки дозволяють залучити додаткові фінансові ресурси 

для розвитку економіки міст.  Серед міст Західного регіону України лише 

Львів та Івано-Франківськ здійснювали випуск облігацій за період 2015 -    

2020 рр. Визначено, що місцеві запозичення також не відіграють значної 

ролі у формуванні фінансових ресурсів міст через низьку 



кредитоспроможність останніх, а також складну процедуру отримання. 

Інструмент місцевих гарантій дає можливість ОМС реалізовувати проєкти 

з розвитку комунальної інфраструктури та ресурсозбереження. Через 

законодавчі обмеження ОМС не можуть використовувати місцеві 

запозичення для реалізації локальної структурної політики шляхом 

підтримки стратегічних секторів місцевої економіки. Повноцінне 

використання цього інструменту в локальній структурній політиці 

потребує внесення змін до законодавства, які б надавали ширшу автономію 

ОМС  та створювали можливості для зростання конкурентоспроможності 

міської економіки. Текст : https://www.business-inform.net/export_pdf/business-

inform-2021-5_0-pages-162_169.pdf 

 

Київ 

Див.: 21 

Київщина 

Див.: 21 

Львівщина 

5. Беднарчук В.В. Фіскальне значення збору за місця для 

паркування транспортних засобів для економіки міста Львова / В. В. 

Беднарчук, А. О. Млінцова // Екон. форум. – 2021. – № 2. – С.127-134. 

Визначено  фіскальне  значення  збору  за  місця  паркування  транспортних  

засобів  для економіки міста Львів. Розглянуто нормативно-правову базу, 

яка регулює функціонування збору за місця для  паркування  транспортних 

засобів. Наведено  характеристику обов’язкових елементів  збору  за  місця  

для паркування транспортних засобів, а саме платників податку, об’єкт 

оподаткування, базу оподаткування та ставку  збору. За результатами 

аналізу встановлено, що бюджет міста Львів вшестеро менший за 

столичний, а кількість населення нашого міста є меншою в чотири рази, 

проте частка зборів за паркування в  бюджеті    Львова  становить      

0,1710 %,  а  в  Києві  лише  0,0038 %,  що  свідчить  про провадження 

https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-5_0-pages-162_169.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-5_0-pages-162_169.pdf


ефективної політики щодо організації, функціонування, ціноутворення, 

координації і контролю в галузі паркування транспортних засобів. Доведено, 

що збір за місця для паркування транспортних засобів є доволі 

перспективним джерелом поповнення місцевих бюджетів. Визначено  

характерні проблеми  паркування  та  справляння  збору  за  місця  для  

паркування транспортних засобів.  На  основі  здійсненого  дослідження  

уточнено  тенденції  та  визначено  напрями діяльності органів місцевого 

самоврядування (ОМС)  для вирішення проблем цієї сфери. Текст : http://lutsk-

ntu.com.ua/sites/default/files/fls/ekonomichniy-forum-2-2021_1.pdf 

6. Войнича Л. Організація стратегічного аналізу 

сільськогосподарського виробництва в розрізі районів Львівської 

області / Л. Войнича, Р. Попівняк // Вісн. Львів. нац. аграр. ун-ту. Економіка 

АПК . — Львів, 2020. –  № 27. — С. 34-38. - Шифр зберігання в Бібліотеці : 

14510-27. Обґрунтовано необхідність реалізації стратегічного управління як 

передумови підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності та 

забезпечення економічного зростання аграрних підприємств у ринкових 

умовах господарювання. Це й свідчить про необхідність проведення 

досліджень щодо методологічних засад формування стратегій економічного 

розвитку аграрних підприємств. Розглянуто основні питання практичного 

застосування методів оцінювання конкурентоспроможності 

сільськогосподарського виробництва за сучасних умов ведення бізнесу. 

Надано оцінку районів досліджуваної області щодо забезпеченості 

ресурсами, рівня і результатів розвитку сільського господарства. 

Сформовано напрями стратегічного управління сільськогосподарським 

виробництвом досліджуваних районів через формування загальної оцінки 

фінансового стану, ресурсного забезпечення та результатів ведення 

сільськогосподарської діяльності. 

7. Петровська М. Демографічна безпека Львівської області: 

проблеми та ризики її досягнення / Мирослава Петровська, Наталія 

Верчин, Євген Іванов // Екон. та соц. географія. — 2020. — № 84. — С. 23-

http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/fls/ekonomichniy-forum-2-2021_1.pdf
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/fls/ekonomichniy-forum-2-2021_1.pdf


34.Оцінено демографічний стан Львівської області, зокрема кількість і 

щільність населення, рівень народжуваності і смертності, природний 

приріст, смертність з причин, середню очікувану тривалість життя, вікову 

і статеву структуру, демографічне навантаження, вік материнства, 

міграційний рух населення в розрізі адміністративно-територіальних 

утворень.         Текст : http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-

84/Petrovska-et-al_23-34.pdf 

8. Черевко Д. Зовнішньоекономічна діяльність Львівської 

області / Д. Черевко, Г. Тибінка // Вісн. Львів. нац. аграр. ун-ту. Економіка 

АПК . — Львів, 2020. – № 27. — С. 64-67. - Шифр зберігання в Бібліотеці : 

14510-27. Окреслено шляхи вдосконалення основних тенденцій 

зовнішньоекономічноі діяльності Львівської області, визначено переваги та 

недоліки експортно-імпортних операціи  та їхнього впливу на 

функціонування економіки. Наголошено, що для покращання 

зовнішньоекономічноі діяльності Львівської області необхідно розробити й 

впровадити політику, орієнтовану на збільшення товарного експорту, 

впроваджувати інноваціині розробки для підвищення якості української 

продукціі з метою досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних товарів на сучасних світових ринках. Водночас, на думку 

авторів статті, необхідно зменшити обсяг імпорту на українському ринку. 

Див. також: 3 

Причорноморський регіон  

9. Кулаков О. О. Соціально-економічний розвиток та 

інвестиційно-інноваційна діяльність суб’єктів господарювання на 

прикладі суб’єктів господарювання на прикладі Причорноморського 

регіону  / О.О. Кулаков // Причорномор. екон. студії. – 2021. – № 64. – 

Електрон. дані. Проаналізовано  сучасні  проблеми менеджменту  суб’єктів 

господарювання  в  контексті  інвестиційно-інноваційної діяльності на 

прикладі Причорноморського регіону України.  За результатами аналізу 

http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-84/Petrovska-et-al_23-34.pdf
http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-84/Petrovska-et-al_23-34.pdf


основних показників розвитку  Причорноморського  регіону  України  

визначено необхідність вирішення сучасних проблем менеджменту суб’єктів 

господарювання в контексті інвестиційно-інноваційної діяльності. Виявлено,  

що  найбільше  прямих  іноземних інвестицій – у Донецькій та Одеській 

областях, що свідчить про розвиток інвестиційної привабливості 

Причорноморського регіону України. А в Миколаївській та Херсонській 

областях менше прямих іноземних інвестицій, що потребує підвищення 

інвестиційної привабливості Причорноморського регіону України.  Текст : 

http://bses.in.ua/journals/2021/64_2021/5.pdf 

 

Сумщина 

10. Весперіс С. З. Вплив демографічних процесів на економічну 

безпеку Сумської області / З. С. Весперіс, Г. І. Самусь, О. В. Щербина // 

Інфраструктура ринку. – 2021. – № 54. – С. 194-200. Проаналізовано вплив 

демографічних процесів на економічну безпеку Сумської області. Виділено 

основні характеристики економічної безпеки регіону. Зазначено, що 

населення країни є свого роду фундаментом,  завдяки  якому  всі  види  

національної безпеки, у тому числі й економічна, мають своє  практичне  

застосування.  Проаналізовано  такі  демографічні  характеристики 

населення, як народжуваність, смертність, статевовікова   структура,   

чисельність, міграція,  що  визначають  наявний  трудоресурсний  потенціал  

регіону  та  значною мірою впливають на формування економічної безпеки 

регіону. Установлено негативну тенденцію,  що  пов’язана  зі  скороченням 

наявної чисельності населення та народжуваності,  скороченням  загального  

приросту населення,  який  веде  до  відтоку  населення з регіону, 

скороченням шлюбності, зростанням  розлучуваності.  Запропоновано  

шляхи подолання демографічних проблем та поліпшення  економічної  

безпеки  області,  серед яких  –  упровадження  заходів,  спрямованих на  

підвищення  народжуваності,  розвиток виробничої сфери та сфери послуг із 

метою скорочення  міграційних  потоків  з  області та забезпечення наявних 

http://bses.in.ua/journals/2021/64_2021/5.pdf


трудових ресурсів робочими місцями з урахуванням статевовікової 

структури тощо.                  Текст : http://www.market-

infr.od.ua/journals/2021/54_2021/33.pdf 

 

Харківщина 

11. Білокінь О. П. Сучасні тенденції  розвитку матеріально-

технічного забезпечення аграрного сектору в Харківській області  /О. П. 

Білокінь  // Наук. погляд : економіка та упр. – 2021. – № 2. – С.12-17.У ході 

досліджень установлено, що фінансовий стан підприємств аграрного 

сектора Харківської області не дає змогу проводити розширене відтворення 

виробництва і забезпечувати власні потреби у сільськогосподарській техніці 

без додаткових заходів державної та регіональної підтримки. Підприємства 

аграрного сектору Харківської області не мають нормативної 

забезпеченості тракторами та іншою сільськогосподарською технікою, 

фактична забезпеченість становить 60 – 70% від технологічної потреби. 

Установлено, що формування матеріально-технічного забезпечення 

аграрного сектора  відповідно до сучасних світових стандартів, підвищення 

рівня фондозабезпеченості галузі, розширене відтворення основного 

капіталу потребують розроблення єдиної аграрної програми, яка 

визначатиме технології, затребувані в аграрному секторі для забезпечення 

стійкого розвитку галузі, та техніку, необхідну для впровадження цих 

технологій.                        Текст : 

http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2021/2_72_2021/4.pdf  

 

Загалом по Україні  

12. Білоус С. П. Вплив об’єднаних територіальних громад на 

інвестиційну привабливість регіону [Електронний ресурс]  / С. П. Білоус, І. 

В. Степанець // Економіка та сусп-во [електрон. вид.]. – 2021. – № 27. – 

Електрон. дані. Досліджено  вплив  об’єднаних  територіальних  громад  

(ОТГ)  на  інвестиційну привабливість регіону. Обґрунтовано необхідність 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/33.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/33.pdf
http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2021/2_72_2021/4.pdf


вдосконалення ключових принципів інвестиційної політики через створення 

ефективного правового поля, що регулює інвестиційну діяльність, 

макроекономічної та політичної стабільності, запровадження податкових 

та митних пільг, дотацій, субсидій, субвенцій і бюджетних позик на 

розвиток пріоритетних сфер галузей економіки.            Текст : 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/435/418 

13. Богуславська  С. І. Аналіз факторів інноваційного розвитку 

регіону / С.І. Богуславська // Інфраструктура ринку. – 2021. – № 54. – С.159-

165.  Зазначено, що у результаті аналізу  факторів  інноваційного  розвитку 

регіону  отримано  дані,  що  обґрунтовують  стратегічну   значимість   

інформаційного та  технологічного  кластерів  ресурсів  для забезпечення  

такого  розвитку,  а  також конкурентоздатності регіону в умовах 

перманентних  динамічних  змін  зовнішнього середовища. При цьому 

інноваційний розвиток  регіону  як  ефективний  напрям  модернізації 

господарського комплексу регіону має здійснюватися на основі мобілізації 

ендогенних чинників – наявних внутрішніх ресурсів, серед яких 

першочергового значення набувають  кластери  інформаційних  і 

технологічних ресурсів.                       Текст : http://www.market-

infr.od.ua/journals/2021/54_2021/27.pdf 

14. Богуславська С. І. Трансформація регіонального 

менеджменту в умовах глобалізації для забезпечення сталого розвитку 

регіонів України / С. І. Богуславська // Бізнес Інформ. — 2021. — № 4. —   

С. 90-97.  Розвинено теоретичні підходи до трактування поняття «регіон» і 

надано визначення дефініції як відкритої цілісної системи, єдність якої 

забезпечується низкою чинників (географічного, політичного, соціального й 

економічного характеру) та поелементний склад якої характеризується 

широким спектром елементів (у т. ч. регіональних інституцій), що в 

результаті постійної взаємодії та взаємовпливу набувають нових якостей 

та характеристик і зумовлюють якісні зміни системи. Текст : 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/435/418
http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/27.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/27.pdf


http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-

90_97.pdf 

15. В Україні визначатимуть території, що потребують особливої 

уваги з боку держави [Електронний ресурс] // Юрид. газ. – 2021. – 14 черв. 

— Електрон. дані. Зазначено, що в Україні планують запровадити нові 

підходи зі скорочення значних диспропорцій у соціально-економічному 

розвитку окремих регіонів і територій. У Верховній Раді України (ВР 

України) зареєстровано відповідний проект Закону про особливості 

стимулювання регіонального розвитку (№ 5649). За словами заступника 

міністра розвитку громад та територій Івана Лукері, особливу увагу в 

документі приділено розвитку монофункціональних міст, сільських 

територій у несприятливих умовах, гірських населених пунктів, 

прикордонних районів та інших типів територій. Іван Лукеря наголосив, що 

законопроект ”передбачає виключення з ужитку терміна ”депресивні 

території” та впровадження нової термінології для визначення типів 

територій, які потребують особливої уваги з боку держави. Текст: 

https://yur-gazeta.com/golovna/v-ukrayini-viznachatimut-teritoriyi-shcho-

potrebuyut-osoblivoyi-uvagi-z-boku-derzhavi-.html 

16. Дончак Л. Г.Управління фінансами на регіональному рівні  / 

Л. Г.  Дончак, Д. Г. Шкварук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 

2021. –  № 1. – С. 29-32. Обґрунтовано значення таких понять як 

«управління» та «управління фінансами», які є основним підґрунтям для 

ефективного функціонування фінансової сфери країни. Охарактеризовано 

основні функції, що лежать на органах місцевої влади, стосовно здійснення 

управління фінансами регіону. На основі проаналізованих даних виокремлено 

основні стадії здійснення управління фінансами регіону, такі як фінансове 

планування, стратегічне управління, оперативне управління та фінансовий 

контроль. Запропоновано механізм фінансування регіону та доведено тісний 

взаємозв’язок основних елементів управління фінансами на регіональному 

http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-90_97.pdf
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-90_97.pdf
https://yur-gazeta.com/golovna/v-ukrayini-viznachatimut-teritoriyi-shcho-potrebuyut-osoblivoyi-uvagi-z-boku-derzhavi-.html
https://yur-gazeta.com/golovna/v-ukrayini-viznachatimut-teritoriyi-shcho-potrebuyut-osoblivoyi-uvagi-z-boku-derzhavi-.html


рівні.                     Текст : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-

content/uploads/2021/07/2021-1-E%D0%9D-5.pdf 

17. Інноваційний розвиток туризму в регіоні: проблеми і 

можливості  / О. В. Зибарева, Г. М. Мельниченко, Т. М. Чечетова-

Терашвили, Н. Ф. Чечетова // Вісн. Чернівец. торг.-екон. ін-ту. — Чернівці, 

2020. — Вип. 1/2 (77/78) : Економічні науки. — C. 84-99. Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп 16482-1/2 (77/78). Здійснено ґрунтовний аналіз проблем та 

наведено обґрунтування інноваційних напрямів розвитку сільського туризму 

в регіоні на засадах системності і сталого розвитку. Розглянуто специфіку 

сільського туризму в контексті інноваційного розвитку регіональних 

туристичних систем. Виділено основні організаційні форми сільського 

туризму, в залежності від поєднання та переважання тих чи інших 

специфічних рис. Проаналізовано основні переваги для сільської місцевості 

та її мешканців, які виникають  при розвитку інноваційного аспекту в 

організації агротуризму. Досліджено переваги агротуризму як напряму 

інноваційного розвитку регіональної туристичної системи, як умовно 

поділено на дві групи – економічні та соціальні. Проаналізовано основні 

сфери, в яких екотуризм в сільських регіонах сприяє створенню нових 

постійних та сезонних робочих місць.  В контексті інноваційного розвитку 

територій проаналізовано переваги та бар'єри, пов'язані з розвитком 

екотуризму. Виокремлено перспективні напрями інноваційного розвитку 

сільського туризму на регіональному рівні.  

18. Кущ П. Не все те "золото", що чорне : нинішнього року в 

Україні розпочинається масштабний і тривалий процес трансформації 

вугільних регіонів / Павло Кущ // Уряд. кур’єр. – 2021. – 25 черв. (№ 120). – 

С. 1, 3. Розглянуто ситуацію у вугільній галузі України та окреслено 

перспективи реформування та реорганізації підприємств вугільних регіонів 

відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України (КМ України) 

Концепції реформування вугільної галузі та Концепції трансформації 

вугільних регіонів на період до 2030 року. Наведено коментар заступника 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-E%D0%9D-5.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-E%D0%9D-5.pdf


міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова, 

який висловив переконання, що протягом 10 - 20 років вдасться здійснити 

трансформацію вугільних регіонів та зберегти робочі місця, та закликав 

"поставити інтереси людей і сталий розвиток на перше місце", адже 

"кінцевою метою трансформації є створення конкурентних і 

самодостатніх регіонів, які не залежатимуть від постійної бюджетної 

підтримки від уряду держави коштом платників податків". Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ne-vse-te-zoloto-sho-chorne/  

19. Мохова Ю. Л. Реалізація державної регіональної політики в 

умовах цифровізації державних послуг [Електронний ресурс] // Імідж 

сучас. педагога [електрон. вид.] / Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти ім. М. 

В. Остроградського. – 2021. – № 3. – Електрон. дані. Визначено роль 

цифровізації державних послуг у реалізації державної стратегії 

регіонального розвитку та стратегії розвитку міст України. Узагальнено 

пріоритетні цілі цифрової трансформації: підвищення рівня цифрової 

грамотності населення; запровадження можливості отримання 

електронних послуг через смартфон; впровадження електронного 

документообігу; переведення пріоритетних публічних послуг в електронну 

форму; впровадження регіональними органами влади відкритих даних; 

розвиток інструментів електронної демократії тощо. Досліджено 

регіональні тенденції цифровізації в Україні. Виділено проблеми реалізації 

регіональних стратегій. Доведено, що впровадження сучасних 

інформаційних технологій дозволить сформувати відкриту та прозору 

комунікацію між владою та громадянами, полегшити доступ людей до 

адміністративних послуг, мінімізувати корупцію.            Текст : 

http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7490&i=13 

20. Мунька  С. С. Аналіз інвестиційної привабливості регіонів 

України / С. С. Мунька  // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2021. – 

№ 1. – С.90-93. Статтю присвячено визначенню інвестиційної 

привабливості регіонів України. Розкрито сутність поняття та досліджено 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ne-vse-te-zoloto-sho-chorne/
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7490&i=13


методологію визначення інвестиційної привабливості регіону. Визначено 

рейтинг регіонів за інвестиційною привабливістю. Досліджено найбільш 

привабливі галузі народного господарства для інвестування по регіонах. 

Отримані результати мають практичне значення для органів державної 

влади в завданнях розробки стратегічних планів розвитку регіонів і 

приватних інвесторів для активізації інвестиційної діяльності. Текст : 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-

E%D0%9D-17.pdf 

21. На местники – 2021 / Ольга Байвидович, Олександр Крамаренко, 

Валерий Литонинский, Павел Харламов, Светлана Шмельова // 

Корреспондент. – 2021. – № 13 (9 июля). — С. 20-33. Наведено результати 

рейтингу голів обласних державних адміністрацій (ОДА) (включаючи 

столицю України), де визначено, хто та наскільки ефективний, популярний і 

впливовий, а також у кого є шанси на крок угору. Подано загальний огляд 

ситуації, пов’язаної з кадровою політикою призначень на цю посаду, а 

також із актуальними питаннями керівництва регіонами, з якими 

стикаються голови ОДА. У вигляді зведеної таблиці представлено 

результати рейтингу, який очолюють: міський голова Києва – голова 

Київської міськдержадміністрації Віталій Кличко, голова Дніпропетровської 

ОДА Валентин Резніченко, голова Київської ОДА Василь Володін. 

Інфографіка під назвою ”Хто вони, на-месники” демонструє загальні 

статистичні дані щодо чинних голів ОДА. Окрему увагу приділено 

фінансовому стану областей, що висвітлено в таблиці під назвою ”Що в 

регіонах із грошима”. До того ж, подано стислі інформаційні відомості з 

ключовою інформацією щодо діяльності кожного з 25 учасників рейтингу. 

22. Нечипорук О. В. Інвестиційна привабливість видів 

економічної діяльності в регіонах України / О. В. Нечипорук // Бізнес 

Інформ. – 2021. – № 5. – С.169-174. Досліджено інвестиційну привабливість 

видів економічної діяльності в регіонах України та визначено вплив 

факторних величин (видів економічної діяльності) на обсяг реалізованої 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-E%D0%9D-17.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-E%D0%9D-17.pdf


продукції. Розроблено методичний підхід до аналізу та визначення 

інвестиційної привабливості видів економічної діяльності в регіонах України; 

визначено вплив факторних величин (видів економічної діяльності) на обсяг 

реалізованої продукції, виокремлено головні з них за допомогою кореляційного 

аналізу та перевірено значущість обраних факторів впливу за допомогою 

регресійного аналізу. На основі проведеного аналізу побудовано економіко-

математичні моделі впливу інвестиційних інструментів державного 

бюджету на види економічної діяльності та моделі впливу інвестиційних 

інструментів прямих іноземних інвестицій на види економічної діяльності в 

регіонах України. Обґрунтовано інвестиційну привабливість певних регіонів 

для державного інвестування та для іноземних інвестицій. Текст : 

https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-5_0-pages-

169_174.pdf 

23. Пелехатий А. О. Бюджетна політика у забезпеченні розвитку 

територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації / А. О. 

Пелехатий ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — 

Львів , 2019. — 385 с. Шифр зберігання в Бібліотеці : Б365144 Розглянуто 

громадську участь у бюджетному процесі як основу взаємодії суспільства 

та владних структур у питаннях розвитку громад. Визначено напрями 

активізації підприємницької діяльності на місцевому рівні як основу 

стимулювання економічного зростання територій. Здійснено аналіз та 

інтегральне оцінювання достатності бюджетного забезпечення на 

національному, регіональному, субрегіональному та локальному рівнях 

24. Погуляйко Ю.М. Інструменти інвестиційно-інноваційного 

забезпечення регіону в умовах децентралізаційних змін / Ю.М. Погуляйко 

// Екон. форум. – 2021. – № 2. – С. 34-45. Розкрито  передумови  нарощення  

інвестиційно-інноваційного  забезпечення  регіону  в умовах  

децентралізаційних  змін.  На  основі  аналізу  кращих  практик  українських  

міст  у  нарощенні інвестиційно-інноваційного  забезпечення  розвитку  

регіону  виокремлено умови  нарощення  регіонами ресурсної бази інвестицій 

https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-5_0-pages-169_174.pdf
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в умовах децентралізації. Наведено основні елементи системи інвестування 

на місцевому рівні. Зауважено, що така система включає: інвестування 

фізичними/юридичними особами, заснованими на колективній власності; 

державне та  місцеве  інвестування;  державна  підтримка  реалізації  

місцевих  проєктів;  іноземне  та  спільне інвестування. Дослідження 

інвестиційно-інноваційного забезпечення регіону в умовах 

децентралізаційних змін дозволило сформувати критерії інвестиційної 

привабливості об’єднаних громад.        Текст : http://lutsk-

ntu.com.ua/sites/default/files/fls/ekonomichniy-forum-2-2021_1.pdf 

25. Розмарина А. Л. Сучасні напрями розвитку державного та 

регіонального екологічного менеджменту в Україні / А.Л. Розмарина // 

Інфраструктура ринку. – 2021. – № 54. – С.187-193. Досліджено питання 

розвитку та впровадження сучасних  методів  та  інструментів  

екологічного  менеджменту  на  державному  та регіональному рівнях. 

проаналізовано  переваги  та  недоліки  існуючих інструментів екологічного 

менеджменту, у тому числі адміністративно-контрольних, ринково-

орієнтованих  і  фінансово-кредитних. На підставі проведеного аналізу 

запропоновано напрями вдосконалення механізму управління  

природоохоронною  діяльністю на державному та регіональному рівнях, які 

передусім  пов’язані  з  податково-бюджетними і кредитними 

інструментами.                      Текст : http://www.market-

infr.od.ua/journals/2021/54_2021/32.pdf 

26. Савчин  І. З. Вплив бар’єрів на диспропорційний розвиток 

регіонів: огляд і аналіз / І. З. Савчин // Бізнес Інформ. — 2021. — № 4. —   

С. 82-90. Проаналізовано вплив бар’єрів на диспропорційний розвиток 

регіонів, що несе негативні наслідки для конвергентного розвитку регіонів. 

Структуровано групи бар’єрів економічного розвитку регіонів України та 

наведено їхню характеристику.              Текст : http://www.business-

inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-82_90.pdf 
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27. Сторонянська І. З. Економіка регіонів в умовах коронакризи: 

тенденції розвитку та їх вплив на податкові доходи місцевих бюджетів     

/ І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Економіка України. — 2021. — № 5. 

— С. 59-77. Зазначено, що аналіз тенденцій економічного розвитку регіонів 

України в умовах коронакризи та їх впливу на формування податкових 

доходів місцевих бюджетів дозволяє стверджувати, що економічний, 

соціальний та фіскальний впливи кризи COVID-19 є територіально 

диференційованими. Водночас розвиток регіонів під час дії карантинних 

обмежень відбувався залежно від поведінкових та інституційних чинників, 

що зумовили прийняття низки ірраціональних рішень суб’єктами фінансово-

економічних відносин на різних рівнях управління.                             Текст : 

http://economyukr.org.ua/?page_id=774&aid=464 

 

Зарубіжний досвід 

28. Кузьмак О. М. Світовий досвід формування бюджетного 

потенціалу місцевих фінансів в умовах децентралізації  / О. М. Кузьмак // 

Екон. форум. – 2021. – № 2. – С.135-141. Визначено, що відповідно до 

реформи децентралізації, актуальним на сьогодні аспектом є дослідження 

світового досвіду формування та витрачання місцевих бюджетів. 

Розглянуто трактування поняття бюджетного унітаризму та 

федералізму.  Проаналізовано частки  доходів  місцевих  бюджетів  у  ВВП  в  

країнах  Європи.  Досліджено,  що  В  ЄС    дев’ять  країн використовують 

лише один рівень піддержавних органів влади (самоврядування); інші 

дванадцять країн мають  два  регіональні  рівні  (муніципалітети  та  

регіони),  тоді  як  решта  сім  мають  три  рівні  нижче 

загальнодержавного  (муніципалітети,  регіони  та  суб'єкти  

посередницької  діяльності).  Визначено,  що конституції деяких країн іноді 

взагалі не регулюють організацію місцевого самоврядування (наприклад, у 

США). Оцінено досвід європейських країн щодо обсягу надходжень  до 

http://economyukr.org.ua/?page_id=774&aid=464


бюджету від місцевих податків.                  Текст : http://lutsk-

ntu.com.ua/sites/default/files/fls/ekonomichniy-forum-2-2021_1.pdf 

29. Цеханович В. Б. Єврорегіон як найвищий організаційний і 

функціональний рівень транскордонного співробітництва  / В. Б. 

Цеханович // Інфраструктура ринку. – 2021. – № 54. – С.182-186. Метою 

дослідження є виявлення особливостей функціонування єврорегіонів як 

визначення сучасних форм та найбільш високого  ступеня  функціонування  у  

сфері  транскордонного співробітництва. Зауважено, що реалізуючи 

програму євроінтеграції,  Україна  намагається  через  систему  інституцій  

адаптувати  передовий  світовий досвід,  вийти  на  сучасні  стандарти  

суспільно-економічного розвитку. Це можна здійснити через різні форми 

співробітництва із зарубіжними партнерами. Одна із форм такої співпраці 

– транскордонне співробітництво. Найвищою організаційною формою 

транскордонного співробітництва є єврорегіон, який визначається як форма 

міжнародної інтеграційної структури, у яку входять два (або більше) 

територіальні утворення, розташовані  у  прикордонних  районах  у  різних 

європейських країнах. Це форма транскордонного співробітництва  між  

територіальними  громадами або  місцевими  органами  влади  прикордонних 

регіонів двох або більше держав, що мають спільний кордон, яке спрямоване 

на координацію їхніх взаємних зусиль і здійснення узгоджених заходів у  

різних  сферах  життєдіяльності  відповідно  до національних  законодавств  

і  норм  міжнародного права для вирішення спільних проблем і в інтересах 

людей, що населяють його територію по обидва боки державного кордону. 

Текст : http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/31.pdf 
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