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Буковина 

Див.: 6, 9 

Вінниччина 

1. Лисенко О. Л. Стан атмосферного повітря у Вінниці та 

Вінницькій області / О. Л. Лисенко, С. В. Гирич, Т. В. Семко // Інтелект 

XXI. — 2020. — № 4. — С. 86-90. Зазначено, що однією з основних засад 

внутрішньої та зовнішньої політики України є збереження навколишнього 

середовища та його складників, що є життєво необхідним для існування 

людини, нинішнього й прийдешніх поколінь. Із метою виконання цієї 

стратегічної мети Україна визнає забезпечення екологічної безпеки одним із 

основних напрямів державної політики національної безпеки України. За 

своєю суттю державна екологічна політика, серед іншого, спрямована на 

вирішення існуючих екологічних проблем, що призводять до негативних 

екологічних, соціальних та економічних наслідків, а також на запобігання їх 

виникненню й поширенню. Європейський Союз ухвалив законодавство, котре 

гарантує відмінну якість атмосферного повітря та запроваджує дієві 

механізми моніторингу і контролю над забруднювальними речовинами. Його 

основу становить директива про якість атмосферного повітря та чисте 

повітря для Європи. Надано результати аналізу стану атмосферного 

повітря на Вінничині. 

2. Романовська Ю. А. Соціально-економічні показники 

розвитку регіону / Ю. А. Романовська, М. А. Макаренко, В. М. Хмарук // 

Причорномор. екон. студії. – 2021. – № 66. – С.108-115. Досліджено окремі 

індикатори складників соціально-економічного розвитку регіону на прикладі 

Вінниччини, а саме виробничого, фінансового, демографічного, науково-

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%20XXI&jyear=2020&jnumber=%E2%84%96%204&jid=454862#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%20XXI&jyear=2020&jnumber=%E2%84%96%204&jid=454862#1


технічного, громадського, екологічного. Зазначено, що забезпечення 

соціально-економічного розвитку регіону реалізується через фінансове 

наповнення соціальної сфери за рахунок власних муніципальних коштів і 

субсидування з державного бюджету. Проведене оцінювання видатків 

доводить, що соціальний захист Вінницької територіальної громади 

забезпечує дотримання конституційних гарантій громадян. Найбільша 

кількість видатків у Вінницькій ТГ спрямовується на соціальний захист та 

соціальне забезпечення. SWOT-аналіз за внутрішніми чинниками соціально-

економічного розвитку Вінницької області доводить, що регіон забезпечує 

встановлені законодавством гарантії соціального захисту громадян за 

допомогою сталого економічного розвитку.          Текст : 

http://bses.in.ua/journals/2021/66_2021/20.pdf 

 

Волинь 

3. Залеський І. І. Реформування сільськогосподарських угідь 

поліських районів Волині  / І. І. Залеський, Х. А. Майборода // Вісн. Нац. 

ун-ту вод. госп-ва та природокористування . Серія : С.-г. науки : зб. наук. пр. 

– Рівне, 2020. – Вип. 1 (89). – С. 33-41. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15843-1(89)с.-г. науки. Вивчено зміни у стані сільськогосподарських угідь 

поліської зони Волинської області за період реформаційних процесів у 

сільськогосподарському виробництві (2000 – 2015 роки). Використано дані 

статистичних щорічників Головного управління статистики у Волинській 

області. Виконано порівняльні зіставлення представлених за різні роки цифр 

та проаналізовано необхідні параметри господарювання. 

 

Дніпропетровщина 

Див.:  27 

Закарпаття 

4. Розвиток аграрного підприємництва в Закарпатській області 

в умовах євроінтеграційних процесів : (наук.-приклад. аспекти і рек.) / 

http://bses.in.ua/journals/2021/66_2021/20.pdf


НААН України, Закарпат. держ. с.-г. дослід. станція. — Велика Бакта, 2021. 

— 66 с. Шифр зберігання в Бібліотеці : А814931 Узагальнено й 

обґрунтовано організаційно-економічні підходи до забезпечення розвитку 

аграрного підприємництва прикордонного регіону в умовах 

євроінтеграційних процесів. Акцентовано увагу на вагомості функціонування 

суб’єктів підприємництва у сфері аграрного бізнесу. 

 

Запоріжчина 

5. Осадча Н. В. Концептуальні засади реалізації та 

вдосконалення експортної стратегії Запорізької області / Наталія 

Вікторівна Осадча // Вісн. екон. науки України. — 2021. — № 1. — С. 60-67. 

Проаналізовано інструменти диверсифікації ринків. Досліджено стан 

розвитку експортної діяльності України та Запорізької області в умовах 

пандемії. Визначено основні загрози зовнішньоекономічній діяльності. 

Виявлено, що в Україні відсутній законодавчо обґрунтований механізм 

взаємодії держави та галузевих громадських організацій. 

Див. також.: 27 

 

Західний регіон 

6. Кузик С. П. Формування приміських залізничних перевезень 

у Західному регіоні України / С. П. Кузик, Ю. В. Борсук // Інтелект XXI. — 

2020. — № 5. — С. 51-55. Розглянуто комплексне формування приміського 

залізничного сполучення у межах Західного регіону на основі дослідження 

змін адміністративно-територіального устрою, які вплинуть на процеси 

транспортного сполучення. Визначено високий рівень зношеності рухомого 

складу й відсутність компенсацій за перевезення пільгових категорій 

населення, що призводить до збитковості приміського залізничного руху та 

визначено приміські маршрути на відстані понад 100 км, сформовані на 

регіональних напрямках. Надано характеристику міжміських і приміських 

перевезень від обласного центру до новостворених районів у Західному 

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&jyear=2021&jnumber=%E2%84%96%201&jid=456344#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%20XXI&jyear=2020&jnumber=%E2%84%96%205&jid=455361#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%20XXI&jyear=2020&jnumber=%E2%84%96%205&jid=455361#1


регіоні. Проведено порівняння за кривизною і протяжністю від великого 

міста до крайньої районної точки між автомобільним та залізничним 

транспортом і запропоновано шляхи стабілізації приміського залізничного 

руху через призначення прискорених приміських поїздів у межах Рівненської і 

Чернівецької областей.             Текст : 

http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_5/11.pdf 

 

Івано-Франківщина 

7. Стражник Л. Івано-Франківщина: Інфраструктура — під 

депутатським контролем [Електронний ресурс] / Людмила Стражник // 

Голос України. – 2021. – 7 верес. (№ 169). — Електрон. дані. Подано 

інформацію, що в Івано-Франківській облдержадміністрації обговорили 

стан реалізації Національної програми «Велике будівництво». У зустрічі 

взяли участь народний депутат України Олег Марусяк, голова обласної 

державної адміністрації (ОДА) Світлана Онищук, начальник Служби 

автомобільних доріг в області Василь Буджак та керівник ДП «Дороги 

Прикарпаття» Роман Сілецький. Як наголосив Олег Марусяк, програма 

Президента дає багато можливостей для покращання соціально-

економічного розвитку регіонів, зокрема приведення доріг і мостів Івано-

Франківщини до належного експлуатаційного стану. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/350697 

Див. також: 9 

 

Карпатський регіон 

8. Латинін К. Людський потенціал як фактор стратегічного 

розвитку регіонів Карпатського економічного району [Електронний 

ресурс] / К. Латинін // Економіка та сусп-во / Мукачів. держ. ун-т. – 2021. – 

№ 30. – Електрон. дані. Досліджено проблеми розвитку західних регіонів 

України, проаналізовано їх людський потенціал за напрямками: освіта, 

зайнятість науковими та науково-дослідними роботами, ринок праці. 

http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_5/11.pdf
http://www.golos.com.ua/article/350697


Результати дослідження свідчать, що скорочується сфера освіти в Україні 

в цілому та її Карпатському економічному районі. Разом з тим, масштаб 

прикладання наукової праці збільшується, рівень безробіття в більшості 

регіонів району зменшується. Для посилення людського чинника та його ролі 

в процесі розвитку регіональної економіки рекомендовано: розвивати 

мережу навчальних закладів; впроваджувати інноваційну культуру; 

підтримати фінансовий супровід науки та дослідництва; розширювати коло 

регіональних економічних програм, які дозволять збільшити кількість 

робочих місць та зменшити рівень безробіття. Текст : 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/612/586 

9. Теслюк Р.Т. Регіональні відмінності міграційної активності 

населення Карпатського регіону України / Р. Т. Теслюк, Н. М. Рущишин // 

Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2021. – № 4. – С.163-169. 

Проаналізовано динаміку міграційної активності населення Карпатського 

регіону України в 2010 - 2020 роках. Виявлено регіональні відмінності в 

перебігу стаціонарної міграції областей Карпатського регіону, в тому числі 

міжнародної міграції, частка якої є найвищою у Чернівецькій та 

Закарпатській областях. Оцінено рівень внутрішніх міграційних зв’язків між 

областями регіону, найтіснішими вони є між Львівською та Івано-

Франківською областями. Виявлено стабільний міграційний приріст в 

містах регіону, який зумовлений головно прибуттям мігрантів з інших 

регіонів країни. Зазначено, що у 2020 році внаслідок обмежувальних заходів 

для запобігання поширенню ГРВІ COVID-19 рівень міграційної активності 

дещо знизився. На мезорегіональному рівні міграційно-привабливими є 

обласні центри регіону, окремі середні міста та райони, що прилягають 

безпосередньо до них. Міграційний відтік найбільше відчутний з гірських 

районів та промислових міст Карпатського регіону. Текст : 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=8111 

 

 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/612/586
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=8111


Київ 

Див.: 27 

Кіровоградщина 

10. Перспективи розвитку зерновиробництва в Кіровоградській 

області / Е. Н. Симонян , Н. І. Нерубайська , М. В. Пухлякова , М. О. Яндола  

// Економіка АПК. - 2021. - № 5 - С. 30-35. Розглянуто потенціал розвитку 

зерновиробництва в Кіровоградської області на основі статистичних даних 

галузі рослинництва. Виявлено проблеми розвитку галузі та запропоновано 

шляхи їх вирішення. Проаналізовано рівень розвитку рослинництва в 

Кіровоградській області в аспекті використання новітніх технологій і 

моніторингу врожайності. Поряд з окремими позитивними змінами в 

зерновиробництві області виявлено перешкоди на шляху їх розвитку. Внесено 

пропозиції щодо їх усунення активними інвестиціями та програмами 

державної підтримки аграрного сектора області. Текст : 

http://eapk.org.ua/contents/2021/05/30 

 

Львівщина 

11. Бачинський О. «Як Бджола»: як залучити інвестиції в село? 

[Електронний ресурс] / Олег Бачинський // Місц. самоврядування. – 2021. – 

№ 9 (верес.). — Електрон. дані. Висвітлено актуальну тему для 

представників органів місцевого самоврядування (ОМС) – залучення 

інвестицій в сільські місцевості. Як приклад, розглянуто одну з історій 

успіху щодо залучення додаткових коштів до територіальної громади. 

Йдеться про роботу кооперативу «Як Бджола» із с. Боложинів Буського 

району на Львівщині – учасника Всеукраїнського Конгресу Фермерів і 

координатора Конгресу у Львівській області. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2021/september/issue-9/article-116968.html 

12. Березівська О. Стан і перспективи розвитку туристичної 

галузі у Львівській області / О. Березівська, З. Березівський // Аграрна 

економіка. — 2021. — Т. 14, № 1/2. — С. 103-109. Обґрунтовано теоретичні 

http://eapk.org.ua/contents/2021/05/30
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2021/september/issue-9/article-116968.html
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0&jyear=2021&jnumber=%D0%A2.%2014,%20%E2%84%96%201/2&jid=457470#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0&jyear=2021&jnumber=%D0%A2.%2014,%20%E2%84%96%201/2&jid=457470#1


основи та методичні підходи до дослідження стану розвитку туристичної 

галузі у Львівській області та визначено основні тенденції змін на 

перспективу. 

13. Роїк О.Р. Дослідження привабливості туристично-

рекреаційного комплексу на прикладі курорту Трускавець / О.Р. Роїк, 

М.Ю. Копичинська // Держава та регіони. Серія : Економіка та 

підприємництво. – 2021. – № 4. – С. 36-42. Визначено теоретичні підходи до 

дослідження привабливості туристично-рекреаційного комплексу, 

обґрунтовано економічний зміст, а також розкрито концептуальні основи 

цього дослідження. Висвітлено соціально-економічні передумови формування 

привабливості туристично-рекреаційного комплексу, а також здійснено 

оцінювання привабливості туристично-рекреаційного комплексу.Текст : 

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/4_2021/8.pdf 

Див. також.: 9, 27 

 

Миколаївщина 

Див. : 15 

 

Одещина 

Див.: 27 

Полтавщина 

14. Хлопяк С. В. Підвищення інвестиційної привабливості 

туристичного потенціалу регіону засобами спеціалізованого туризму / С. 

В. Хлопяк , С. С. Кравцов, В. В. Білик // Економіка та держава. – 2021. – № 9. 

– С.100-106. Визначено та систематизовано ключові елементи 

туристичного потенціалу регіону та детерміновано чинники, що 

обумовлюють його привабливість для інвесторів. На прикладі Полтавської 

області розглянуто практичні аспекти стратегічного аналізу туристичного 

потенціалу регіону, охарактеризовано його структуру та динаміку 

розвитку. Констатовано, що підвищену атрактивність для іноземних 

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/4_2021/8.pdf


туристів в Україні матимуть гомогенні біографо-соціальні туристичні 

ресурси. На цій підставі розроблений інноваційний проєкт культурно-

пізнавального туру, присвяченого видатним особистостям Полтавщини. 

Наголошено на важливій ролі засобів спеціалізованого туризму, 

туристичних кластерів, інституційних, громадських і комерційних 

стейкхолдерів, наукових та освітніх центрів у реалізації туристичних 

можливостей території. Текст : http://www.economy.in.ua/pdf/9_2021/18.pdf 

 

Причорноморський регіон  

15. Кулаков О.О. Реалізація Європейської та Євроатлантичної 

інтеграції як засобу залучення інвестицій в економіку на прикладі 

Причорноморського регіону України / О.О. Кулаков // Причорномор. екон. 

студії. – 2021. – № 66. – С.35-38. На основі даних статистики показано, що 

найбільш стабільний приріст обсягів експорту товарів спостерігається в 

економіці Миколаївської області, що свідчить про розвиток проєктів і 

програм європейської та євроатлантичної інтеграції. На основі 

статистичних даних виявлено нестабільний приріст обсягів імпорту 

товарів, що показує не досить суттєвий негативний вплив на економіку 

Причорноморського регіону України. У результаті аналізу досліджено 

приріст прямих іноземних інвестицій в економіку Причорноморського регіону 

України та вказано на недостатньо ефективний розвиток регіону.  Текст : 

http://bses.in.ua/journals/2021/66_2021/8.pdf 

 

Рівненщина 

Див.: 6 

Сумщина 

16. Вертіль О. Вигідно і корисно означає — перспективно : на 

Сумщині поступово розширюють площі під нішевими культурами. Це 

наповнює сучасний ринок, урізноманітнює сівозміни й дає додаткові 

прибутки / Олександр Вертіль // Уряд. кур’єр. – 2021. – 7 жовт. (№ 194). — 

http://www.economy.in.ua/pdf/9_2021/18.pdf
http://bses.in.ua/journals/2021/66_2021/8.pdf


С. 3. Йдеться про розвиток аграрного сектора Сумщини. Зазначено, що 

аграрії регіону успішно застосовують стратегію й тактику 

сільськогосподарських виробників, які роблять ставку на вирощування не 

однієї - двох чи навіть трьох провідних культур, а ще кількох, які слугують 

своєрідним страховим фінансовим кругом у разі неврожаю традиційних 

пшениці, соняшнику, кукурудзи, цукрових буряків. Зазначено, що останнім 

часом до так званого ”нішевого резерву” зараховують традиційні в Україні 

гречку, просо, жито, овес, ягоди, а як перспективний напрям – органічне 

виробництво, тоді як постійними залишаються квасоля, сочевиця, нут, 

сорго, гірчиця, дикороси, фрукти, ягоди. Наведено коментар директора 

департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації 

(ОДА) Олександра Маслака, який зазначив, що у вирощуванні нішевих 

культур аграрії вбачають, насамперед, можливість урізноманітнювати 

сівозміну, знижувати фінансові ризики й підстраховуватися в разі 

неврожаю основних культур, а до того ж більшість нішевих мають цінні 

харчові та кормові властивості, що слугує додатковою гарантією збуту. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vigidno-i-korisno-oznachaye-

perspektivno/  

Харківщина 

Див.: 27 

Загалом по Україні 

17. Біль М. М. Моделі споживчої поведінки домогосподарств та 

регіональні особливості їх формування в Україні / М.М. Біль, О.П. 

Мульска // Регіон. економіка. –  2021. – № 2(100). – С. 53-60. Розвинуто 

теоретичні засади дослідження споживчої поведінки населення з 

розкриттям змісту поведінки в економічній теорії, визначенням її видів і 

специфіки процесу споживання. Вказано на виміри й об’єкти аналізування 

споживчої поведінки, виявлено концептуальні відмінності її розуміння на 

різних інституційно-просторових рівнях, зокрема на рівні домогосподарств. 

Проаналізовано споживацьку, інвестиційну та заощаджувальну активність 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vigidno-i-korisno-oznachaye-perspektivno/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vigidno-i-korisno-oznachaye-perspektivno/


домогосподарств у регіонах України. Визначено структуру споживчих 

витрат домогосподарств у регіонах України зі споживацькими, 

інвестиційними та заощаджувальними орієнтирами, що підтвердило низькі 

інвестиційні активності в умовах нестабільності. Текст: 

http://re.gov.ua/doi/re2021.02.053_u 

18. Васильців Т. Концепція реалізації регіональної політики 

SMART-спеціалізації в Україні на засадах структурно-технологічної 

перебудови [Електронний ресурс]  / Т. Васильців, О. Левицька // Економіка 

та сусп-во / Мукачів. держ. ун-т. – 2021. – № 30. – Електрон. дані. Розкрито 

аспекти формування та реалізації державної політики смартспеціалізації 

регіонального розвитку. Аргументовано на тому, що реалізація політики 

смартспеціалізації має значно вищу ефективність за умови її орієнтації на 

пришвидшення інноваційно-технологічного розвитку, цифровізацію та 

інтелектуалізацію, а також покращання структурних характеристик 

регіональних економічних систем. Вказано на недоліки перебігу процесів 

реалізації регіональної політики смартспеціалізації та структурно-

технологічної перебудови в областях України. Обґрунтовано систему 

стратегічного інструментарію державної політики смартспеціалізації 

регіонів. Аргументовано на необхідності інституціалізації та реалізації в 

Україні Національної програми цифрової грамотності, Програми 

пріоритетних дій входження в інформаційне суспільство, Програми заходів 

з протидії кібершахрайству у фінансовій сфері. Текст : 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/599/573 

19. Гарькава В. Ф. Управління підприємствами харчової 

промисловості у системі економічної безпеки регіону / В. Ф. Гарькава,      

А. Ю. Кліщевська // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 15. — С. 

38-45. Висвітлено сутність понять ”економічна безпека регіону”, 

”провесно-орієнтований підхід”, ”ланцюг створення вартості”. Визначено, 

що в забезпеченні економічної безпеки регіону ключове значення має 

ефективне управління вартістю кінцевого продукту харчової промисловості. 

http://re.gov.ua/doi/re2021.02.053_u
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/599/573
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97:%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4&jyear=2021&jnumber=%E2%84%96%2015&jid=455759#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97:%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4&jyear=2021&jnumber=%E2%84%96%2015&jid=455759#1


Обгрунтовано ефективність застосування провесно-орієнтованого підходу 

в управлінні ціннісним ланцюгом створення вартості продукту. Виокремлено 

чотири етапи процесу управління підприємством, а саме ціннісним ланцюгом 

продукту харчової промисловості (ЦЛПХП) на регіональному рівні. 

Розроблено модель управління ЦЛПХП у регіоні, що включає такі структурні 

елементи, як цілі і об’єкти управління, сукупність елементів ланцюга, 

методи і інструменти управління. З’ясовано основні методи ефективного 

управління ЦЛПХП: адміністративні, економічні та цифрові. З метою 

підвищення результативності управління підприємствами харчової 

промисловості запропоновано створення регіонального органа як суб’єкта 

управління, що реалізує контрольні та регулювальні функції на всіх етапах 

створення вартості продукту, включаючи підготовку сировини, його 

виробництво і доведення до кінцевого споживача. 

20. Державне управління зеленими інвестиціями як фактор 

сталого розвитку регіонів / Ю.В. Орловська,  О. О. Квактун, О. О. Кахович, 

К. В. Дригола // Інвестиції : практика та досвід. – 2021. – № 16. – С.70-76. 

Мета дослідження – обгрунтування механізмів зеленого інвестиційного 

забезпечення сталого розвитку регіонів за рахунок ефективних механізмів 

державного управління. Встановлено важливість досягнення сталого 

розвитку для країн світу в умовах сучасних трансформацій та вагому роль 

регіонів у цьому процесі. Надано визначення сталого розвитку регіону як 

цілісної соціо-еколого-економічної системи. Визначено основні інструменти 

зеленої фінансово-економічної політики держави та надано визначення 

зелених інвестицій. Запропоновано формувати державне управління 

зеленими інвестиціями на основі логіко-семантичної моделі "тиск – стан - 

реакція". Зазначено, що "тиск" відображається показником справжніх 

заощаджень регіону. Проаналізовано динаміку валових накопичень та 

справжніх заощаджень України та зроблено припущення, що схожі 

тенденції відбуваються і на регіональному рівні. Проаналізовано динаміку 

капітальних інвестицій в охорону навколишнього середовища регіонів 



України. Встановлено, що "стан" відображається індикаторами глобальних 

цілей сталого розвитку та відображає фактичний рівень незворотніх змін 

та наближення території до сталого розвитку. "Реакція" має формуватись 

на основі SWOT-аналізу територій та подальшій розробці матриці зелених 

інвестицій. Зазначена модель має виступати базисом державного 

управління зеленими інвестиціями та впроваджуватись у регіональні 

стратегії розвитку в рамках зеленої регіональної політики.Текст : 

http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2021/13.pdf 

21. Зварич І. Т. Ключові моделеутворюючі чинники управління 

економічним розвитком регіону / І. Т. Зварич, О. І. Зварич // Інтелект XXI. 

— 2020. — № 5. — С. 46-50. Розглянуто моделетвірні чинники 

територіального управління в ринкових умовах функціонування економічної 

системи України. Обґрунтовано, що у кожній країні організація місцевої 

влади та управління і відповідна їм система різних місцевих органів із 

розподілом повноважень між ними тісно пов’язані із адміністративно-

територіальним менеджментом. Одночасно структура державної 

регіональної виконавчої влади та управління у державі формується за 

такими схемами, як самоврядування, децентралізація, централізація, 

федералізм, вивчення яких спричиняє інтерес щодо їх використання і у 

вітчизняних умовах. В Україні вже понад 85 років традиційно функціонує 

конституційно закріплена чотириланкова система адміністративно-

територіального устрою у складі: центр – область (регіон) – район – село 

(місто, селище). I ключовим принципом віднесення до регіонального 

(проміжного) рівня адміністративно-територіальних є штучний характер 

їх утворення.                 Текст : 

http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_5/10.pdf 

22. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації 

соціуму : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., [27 – 28 трав. 2021 р.,       

м. Кам’янець-Подільський] / М-во освіти і науки України, Поділ. спец. навч.-

http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2021/13.pdf
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%20XXI&jyear=2020&jnumber=%E2%84%96%205&jid=455350#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%20XXI&jyear=2020&jnumber=%E2%84%96%205&jid=455350#1
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_5/10.pdf


реабілітац. соц.-екон. коледж. — Кам’янець-Подільський, 2021. — 353 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці : А 815960  Зі змісту: Економічна політика 

держави, як основний фактор інклюзивного розвитку регіонів / Т. 

Герасимова. – С. 46-50; Публічно-приватне партнерство як складова 

інвестиційного забезпечення розвитку регіону / Ю.М. Погуляйко. – С. 105-107 

23. Кишакевич Б. Ю. Інтегральна оцінка інвестиційної 

привабливості регіонів України // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. 

– 2021. – № 4. – С.51-58. Запропоновано модель інтегральної оцінки 

інвестиційної привабливості регіонів України, яка враховує сім блоків їх 

соціально-економічного розвитку: економічний розвиток, інвестиційна 

діяльність, фінансова самодостатність, ринок праці та підприємництво, 

інфраструктура, соціально-економічний розвиток, ефективність 

регіональної інвестиційної політики. Аргументовано необхідність 

врахування ефективності регіональної інвестиційної політики при оцінці 

інвестиційної привабливості та доцільність диференціювати такі оцінки у 

залежності від типу інвестора та виду інвестицій. Врахувати такі 

особливості інвестиційного процесу авторами пропонується шляхом 

використання DEA-аналізу та підбору відповідних вагових коефіцієнтів, які 

визначають частку кожного блоку.             Текст : 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=50 

24. Летуновська Н. Є. Розвиток регіонів: від моделі економічного 

зростання до моделі здорової смарт-спеціалізації / Н. Є. Летуновська // 

Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В.І. Вернадського. Серія : Економіка і упр. – 

2021. – Т. 32 (71), № 4. – С. 80-87. Наголошено на дієвості принципу 

поетапності регіонального розвитку з переходом від моделі економічного 

розвитку до моделі здорової економіки з доповненням кожної моделі 

переходу. Автор перевіряє гіпотезу про те, що врахування принципу 

поетапності є тим чинником, що визначає перспективність розвитку 

регіону, а за інших умов відбувається асиметричний розвиток територій 

усередині регіону. Здійснено порівняльний аналіз ключових параметрів 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=50


рейтингу країн за інноваційністю, купівельною спроможністю, 

екологічністю тощо. Проаналізовано зведені результати всеукраїнського 

опитування респондентів щодо самооцінки рівня здоров’я та супутніх 

соціально-економічних параметрів – відчуття щастя та купівельної 

спроможності. Запропоновано кластерний підхід до розвитку регіонів зі 

СМАРТ-спеціалізацією з акцентом на сфері здоров’я. Текст : 

http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/32_71_4/16.pdf 

25. Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності : матеріали 

міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., [Харків], (квітень 2021 р.) / М-во освіти 

і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків 

: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. — 279 с. : іл. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А814929 Зі змісту: Теоретичні основи публічного управління 

сталим розвитком регіонів України / К. В. Боднар. — С. 102-105 

26. Притула Х. М. Науковий потенціал регіонів України в 

контексті забезпечення формування національної інноваційної 

екосистеми / Х.М. Притула, О.П. Демедюк // Регіон.економіка. – 2021. –      

№ 2(100). –  С. 37-52. Охарактеризовано науковий потенціал регіонів 

України за показниками кількості організацій, які здійснювали науково-

дослідні роботи (НДР), кількості працівників, задіяних у виконанні НДР, 

витрат на виконання НДР. Визначено шість наукових центрів з найбільшим 

потенціалом розвитку – м. Київ, Харківська, Дніпропетровська, Львівська, 

Запорізька та Одеська області. Здійснено порівняння розвитку наукового 

потенціалу України та країн-членів ЄС за показниками валових витрат на 

НДР на одну особу, кількості дослідників на 1000 зайнятих, валових витрат 

на НДР на одного працівника наукової сфери, валових витрат на одного 

дослідника. Проаналізовано структуру витрат на виконання НДР за 

джерелами фінансування в розрізі регіонів України та порівняно з країнами-

членами ЄС та ОЕСР. Вивчено роль функціонування дослідницьких 

інфраструктур в ЄС та охарактеризовано ситуацію з розвитком їх в 

Україні. Проаналізовано показники знаннєвомістких послуг регіонів, обсягів 

http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/32_71_4/16.pdf


реалізованої інноваційної продукції та експорту високо- та вище середньої 

технологічної продукції регіонами України. Наведено заходи, які слід 

здійснити для досягнення ефективної реалізації наукового потенціалу та 

економічного розвитку країни та її регіонів на основі інноваційної моделі 

розвитку. Текст : http://re.gov.ua/doi/re2021.02.037_u 

27. Публічне управління для сталого розвитку: виклики та 

перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали IV 

Міжнар. наук.-практ. конф., 27 - 28 трав. 2021 р., (присвяч. 30-річчю 

незалежності України). — Маріуполь : Халіков Р. Р., 2021. — 279 с. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці : А815372 Зі змісту : Кінний туризм як 

перспективний напрямок соціально-економічного розвитку регіону / С. М. 

Колон тай, В. А. Чернявська. – С. 104-105; Екологічна стратегія як елемент 

трансформаційного управління в умовах децентралізації: регіональний 

аспект / Є. О. Мороз. – С. 182-187; Основні пріоритети розвитку регіонів на 

тактичну і стратегічну перспективи / А. Д. Васильєва, О. М. Єременко. – С. 

201-203; Створення креативних громадських просторів як інструмент 

відродження регресивних міст та регіонів / О. В. Лещенко. – С. 213-217; 

Моніторинг сучасного стану регіонального управління в умовах 

децентралізації / О. П. Павленко. – С. 227-230; Управління сталим соціально-

економічним розвитком регіонів України / Н. В. Прямухіна. – С. 230-235; 

Сучасні напрямки збалансованого розвитку регіонів / А. П. Розмарина. – С. 

235-237. 

28. Ратошнюк Т. Сучасний стан та оцінка 

конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад: 

регіональний аспект / Т. Ратошнюк, А. Соколова // Вісн. аграр. науки. — 

2021. — № 7. — С. 67-75. Розроблено та обґрунтовано науково-організаційні 

засади й практичні рекомендації щодо забезпечення 

конкурентоспроможності сільських територіальних громад на 

регіональному рівні в умовах децентралізації управління.Текст : 

https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2021_07_08.pdf 
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29. Стілл А. В. Теоретичні основи забезпечення соціально-

економічної безпеки на регіональному рівні / А. В. Стілл // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2021. – № 18. – С.120-124. Обгрунтовано сутність 

соціально-економічної безпеки, що складається в єдності необхідних умов 

життєдіяльності суспільства в двох взаємозалежних аспектах: соціальному 

(виявляється в підвищенні рівня життя населення, всебічному розвитку 

людського капіталу, зростанні якості середовища проживання, створенні 

умов, що пом'якшують міжетнічні та міжнаціональні протиріччя) та 

економічному (виявляється загалом у здатності економіки забезпечити 

процес відтворення незалежно від зовнішніх впливів, в розвитку галузей і 

виробництв, що визначають зростання національного добробуту). Виділено 

види соціально-економічної безпеки, що визначають сталий розвиток країни 

та її регіонів: оборонна; соціально-демографічна;  економічна;  фінансова;  

екологічна; інноваційна; продовольча; дорожньо-транспортна; 

енергетична; інституційна, пов'язана зі створенням і функціонуванням 

організаційних структур, законів і правил поведінки, що забезпечують 

ефективну участь у глобалізації та інформатизації економіки, інноваційну 

та ділову активність, міжфірмове, міжнаціональне, міжрегіональне та 

міждержавне співробітництво в поліпшенні якості економічного зростання. 

Текст : http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2021/21.pdf 

30. Табенська О. І. Функціонування кластерів у рекреаційно-

туристичному комплексі регіону / О. І. Табенська // Інтелект XXI. — 2020. 

— № 6. — С. 100-105. Проаналізовано тенденції функціонування кластерів у 

рекреаційно-туристичному комплексі регіону, стратегії активного впливу на 

зовнішнє середовище (горизонтальна, вертикальна інтеграція, 

концентрична, конгломератна диверсифікація), що реалізуються через 

форми об’єднань, приєднань.                    Текст : 

http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_6/20.pdf 

31. Шульц С. Л. Структурно-технологічні зрушення в економіці 

регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації / С. Л. 

http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2021/21.pdf
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Шульц, О. М. Луцків // Регіон. економіка. – 2021. –  № 2 (100). –  С. 15-26. 

Проведено оцінювання структурно-технологічних зрушень в економіці 

регіонів України. Здійснено аналіз технологічної структури промисловості 

України та її регіонів у розрізі високотехнологічного, 

середньотехнологічного та низькотехнологічного виробництв. На основі 

результатів оцінювання питомої ваги високо- і середньотехнологічних 

виробництв у структурі обсягів реалізованої продукції регіонів та аналізу 

динаміки їхньої частки виокремлено групи регіонів за рівнем технологічності 

та інтенсивності структурних змін. Дослідження секторальної структури 

ВДВ свідчить про зниження ролі промислового виробництва, яке є 

формувальною складовою смарт-спеціалізації економіки регіонів. 

Обґрунтовано доцільність застосування інтегрованого підходу до реалізації 

смарт орієнтованого стратегічного планування розвитку регіонів України 

та акцентовано увагу на основних завданнях підвищення ефективності 

регіональної структурної політики.Текст : http://re.gov.ua/doi/re2021.02.015_u 

32. Яремко  Л. А. Смарт-спеціалізація як практика 

стимулювання регіонального розвитку / Л. А. Яремко, С. А. Яремко // 

Інтелект XXI. — 2020. — № 6. — С. 143-146.  Розглянуто  питання 

забезпечення регіонального розвитку на засадах Смарт-спеціалізації з 

метою забезпечення інноваційності та конкурентоспроможності 

економіки. Текст : http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_6/28.pdf 
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