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ПЕРЕДМОВА 

 
Бібліографічні описи дисертацій згруповані у хронологічному 

порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку 
науково-дослідної діяльності вчених, у межах року – в алфавіті 
прізвищ авторів. 

Додатково надаються допоміжні покажчики: іменний та 
алфавітний для покращення інформаційного пошуку. 
Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання», ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській 
мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та 
ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на 
русском языке. Общие требования и правила». 

Створений покажчик призначений насамперед для науковців, 
викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які 
цікавляться науковими дослідженнями у сфері економіки, техніки та 
соціології. 
 

З дисертаціями ви можете ознайомитися у науково-
методичному відділі бібліотеки з письмового дозволу 
проректора з наукової роботи. 
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БІБЛІОГРАФІЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ 

 
1996 

1. Боровий, В. О. Теорія і методи підвищення точності 
вимірювань геодезичними приладами спеціального 
призначення: дис… д-ра техн. наук : 05.24.01./ Боровий Валентин 
Олександрович. - К., 1996. – 275 c. 

2000 
2. Селюченко, Н. Є. Планування та організація оновлення 

основних засобів на засадах лізингу: дис… канд. екон. наук : 
08.02.03 / Селюченко Надія Євстахіївна. - Львів, 2000. – 182 c. 

Наведено теоретичне обґрунтування та практичні 
рекомендації щодо планування, організації та регулювання 
оновлення основних засобів підприємств на засадах лізингу. 
Розроблено рекомендації щодо формування інформаційної бази 
для вирішення проблеми оновлення основних засобів. 

Запропоновано концепцію оновлення основних фондів АТП 
за умов оперативного та фінансового лізингу з урахуванням рівня 
ризику та сезонності у здійсненні перевезень. Розроблено 
оптимізаційну модель формування парку рухомого складу АТП. 
Обґрунтовано методичні рекомендації щодо оцінки та регулювання 
ефективності та рівня ризику лізингових операцій підприємством -
лізингоодержувачем.  

Представлено модель відбору найпривабливішого варіанта 
лізингової угоди, яка забезпечує найвищу ефективність проекту 
оновлення основних засобів за реальних умов. 

Ключові слова: лізинг, основні фонди,основні засоби, 
лізингові операції. 

2003 
3. Літнарович, Р. М. Геодезичні мережі несуцільних 

спостережень: дис… д-ра техн. наук : 05.24.01 / Літнарович Руслан 
Миколайович. - Чернігів, 2003. – 423 c. 
2002 
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4. Ляхова, О. О. Комерційні банки у сфері лізингового 
бізнесу: дис… канд. екон. наук : 08.04.01 / Ляхова Олена 
Олександрівна. - К., 2002. – 187 c. 

Уточнено зміст поняття "лізинг", "банківський лізинг" і 
"лізинговий кредит", розглянуто відмінності між банківським 
лізингом і лізинговим кредитом, що впливають на форми участі 
комерційних банків у сфері лізингового бізнесу, висвітлено підходи 
до аналізу лізингового проекту. Визначено особливості та умови 
функціонування фінансово-кредитного механізму лізингового 
бізнесу. Обґрунтовано роль комерційних банків як однієї з головних 
складових функціональної інфраструктури лізингового ринку в 
процесі фінансового забезпечення лізингового бізнесу України. 
Запропоновано напрямки вдосконалення діяльності комерційного 
банку на лізинговому ринку як гаранта, кредитора, засновника 
лізингової компанії та лізингодавця. Розроблено методологічні 
підходи до вивчення кредитоспроможності лізингоотримувача на 
основі поєднання кількісних та якісних критеріїв оцінювання 
фінансового стану клієнта. Визначено напрямки державної та 
функціональної стратегії розвитку лізингового бізнесу в Україні з 
метою його активізації та критерії оцінювання отриманих 
результатів. 

Ключові слова: лізинг, лізинговий бізнес, лізинговий проект, 
лізингодавець, лізингоотримувач, банківський лізинг, лізинговий 
кредит, ринок лізингових послуг.  

 
2006 

5. Доній, Н. Є. Ціннісна динаміка масової культури: дис… 
канд. філософських наук : 09. 00 08 / Доній Наталія Євгенівна. - 
Чернігів, 2006. – 194 c. 

У дисертації досліджується феномен “масової культури” в 
контексті її ціннісної трансформації та динамічних змін. 
Розглядаються естетичні особливості функціонування масової 
культури в добу Модерну та Постмодерну, аксіологічний зсув у 
ціннісно-смисловому універсумі сучасної поп-культури. 
Розкривається співвідношення еволюції та інволюції основних 
естетичних категорій та цінностей, а також коеволюційний процес 
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співіснування загальнолюдських та етнонаціональних ціннісних 
сенсів. Аналізуються естетичні особливості фемінізації культури, 
через подолання “кризи маскулінності”, трансмутаційні зміни 
ціннісного забарвлення етноментальності, як духовного ядра 
національної культури. На прикладі моди та реклами – найбільш 
економічно розвинених видів популярної культури - досліджуються 
естетичні механізми функціонування універсальних цінностей в 
контексті етнонаціональних традицій, зокрема в Україні. 

Ключові слова: масова культура, естетична свідомість, 
естетична цінність, ціннісно-смисловий універсум, естетосфера, 
естетизація повсякденності, смак, ідеал, імідж, популярна 
культура.задачі. 
2010 

6. Лук'яшко, П. О. Державне регулювання продовольчого 
комплексу регіону: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Лук'яшко 
Павло Олександрович.  - Чернігів, 2010. – 297 c. 

Досліджено державне регулювання продовольчого комплексу 
регіону. Значну увагу приділено теоретичним основам державного 
регулювання продовольчого комплексу. Визначено основні 
напрямки державного регулювання продовольчого комплексу, 
методичні та організаційно-правові основи даної діяльності, а також 
роль інтеграційних процесів. 
Проаналізовано форми та методи державного регулювання 
продовольчого комплексу Чернігівської області, вказано на низьку 
результативність даної діяльності, визначено причини такого стану 
та напрямки їх усунення. 

В роботі обґрунтована стратегія державного регулювання 
продовольчого комплексу регіону, методичні підходи до визначення 
спеціалізації територій, запропонована система підтримки 
прийняття рішень у діяльності державних органів. 

Ключові слова: державне регулювання економіки, методи 
державного регулювання економіки, продовольчий комплекс, 
харчова промисловість, сільське господарство, кластер, 
класифікація кластерів, спеціалізація територій, синергетичний 
підхід, нечітка логіка. 
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7. Цимбал, Л. І. Особливості регулювання ринку освітніх 
послуг в Україні: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Цимбал 
Людмила Іванівна. - Чернігів, 2010. – 229 c. 

Досліджено особливості регулювання ринку освітніх послуг в 
Україні. Значну увагу приділено теоретичним основам формування 
та функціонування українського ринку освітніх послуг та 
систематизації факторів впливу на нього. Досліджено інструменти 
та цілі державного регулювання ринку освітніх послуг в Україні. 

Проаналізовано основні проблеми функціонування ринку 
освітніх послуг. Удосконалено інструментарій прогнозування стану 
ринку освітніх послуг у майбутньому періоді з урахуванням 
вірогідності реалізації цілей суб’єктів.  

Визначено шляхи покращення регулюючого впливу держави 
на ринок освітніх послуг для забезпечення ефективного 
функціонування в сучасних умовах. 

Ключові слова: освіта, послуга, освітні послуги, ринок 
освітніх послуг, особливості регулювання, фактори впливу на ринок 
освітніх послуг, регулювання ринку, державне регулювання, 
регуляторна політика, механізм регулювання. 
 

2011 
8. Гунько, В. І. Використання та розвиток 

інтелектуального потенціалу зайнятого населення в 
національній економіці: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Гунько 
Вікторія Іванівна. - Кіровоград, 2011. – 288 c. 

В роботі з’ясовано сутність ІПЗН та структуру 
інтелектуального потенціалу національної економіки. Виявлено 
чинники відтворення, використання та розвитку ІПЗН. Розроблено 
комплексну багаторівневу оцінку використання та розвитку ІПЗН в 
національній економіці. На основі комплексної багаторівневої оцінки 
проаналізовано зміни зайнятості населення з позицій 
інтелектуалізації праці, дано оцінку ефективності використання та 
стану розвитку ІПЗН. Доведена необхідність розробки мотиваційної 
моделі використання та розвитку ІПЗН. Запропоновано 
концептуальні підходи до системного державного регулювання 
використанням та розвитком ІПЗН в національній економіці. 
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Визначено шляхи детінізації інтелектуальної діяльності. 
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, використання, 

розвиток, регулювання, мотивація, зайняте населення, освіта, 
наука, людський капітал і потенціал, трудовий потенціал. 
 

9. Дубина, М. В. Механізм формування системи 
парабанківських посередників на фінансовому ринку України : 
дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Дубина Максим Вікторович. - 
Чернігів, 2011. – 274 c. 

Дисертація присвячена розвитку теоретичних, методичних і 
прикладних засад формування системи парабанківських 
посередників як складової фінансового ринку України. Уточнено 
понятійний апарат за досліджуваною тематикою, розкрито сутність 
та структуру системи парабанківських посередників, фактори, що 
впливають на її функціонування, з’ясовано форми впливу на 
економіку, систематизовано принципи формування, функціонування 
та розвитку такої системи. Узагальнено методичні підходи до оцінки 
стану системи парабанківських посередників, за допомогою яких 
визначено основні тенденції її розвитку на фінансовому ринку, що 
дозволило окреслити проблеми функціонування такої системи і 
сформувати комплекс заходів для їх вирішення. 

Ключові слова: фінансовий посередник, парабанківський 
посередник, система парабанківських посередників, інвестиційний 
ресурс, страхова компанія, недержавний пенсійний фонд, кредитна 
спілка, фінансова компанія, ломбард, інститут спільного 
інвестування. 
 

10. Кривенко, В. І. Формування та розвиток системи 
іпотечного кредитування в Україні: дис… канд. екон. наук : 
08.00.08 / Кривенко Віктор Іванович. - Ірпінь, 2011. – 208 c. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і 
практичних питань формування та розвитку іпотечного 
кредитування в Україні. Визначено систему іпотечного 
кредитування як сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних 
складових іпотечного кредитування (об’єктів, суб’єктів, 
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інструментів), які функціонують на засадах іпотечних принципів, і 
відповідного інституційного забезпечення.  

Обґрунтовано науково-методичні підходи щодо становлення 
та реалізації механізмів державного регулювання іпотечного 
кредитування в Україні, зокрема: нормативно-правове регулювання, 
економічне стимулювання, організаційне забезпечення тощо. 
Доведено, що іпотечне кредитування є ефективним механізмом 
розширення місткості ринку фінансового капіталу за рахунок 
включення в його структуру грошових ресурсів власників 
нерухомості.  

Запропоновано практичні рекомендації з основних напрямів 
формування та подальшого розвитку системи іпотечного 
кредитування в Україні.  

Ключові слова: іпотека, іпотечний ринок, система іпотечного 
кредитування, нерухомість, інвестор, позичальник, житлова іпотека, 
промислова іпотека, земельна іпотека. 
 

11. Михайловська, О. В. Регулювання ресурсного 
забезпечення видавничо-поліграфічної галузі України: дис… 
канд. екон. наук : 08.00.03 / Михайловська Олена Василівна. - 
Чернігів, 2011. – 233 c. 

Досліджено теоретичні та практичні проблеми ресурсного 
забезпечення видавничо-поліграфічної галузі України. Розглянуто 
теоретико-методичні засади державного регулювання видавничо-
поліграфічної галузі в цілому та ресурсного забезпечення зокрема, 
визначено основні напрямки його удосконалення. У результаті 
авторського аналізу розвитку видавничо-поліграфічної галузі, 
принципів, інструментів та цілей державного регулювання 
ресурсного забезпечення визначено центри докладання зусиль, 
розроблено та запропоновано систему ресурсно-інформаційного 
забезпечення галузі. 

Значну увагу в дисертаційній роботі приділено аналізу 
проблем розвитку сучасної видавничо-поліграфічної сфери, стану 
забезпеченості ресурсами, можливості використання ресурсного 
потенціалу з визначенням основних факторів негативного впливу та 
напрямків їх усунення. 
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Визначено перспективи розвитку видавничої справи та 
поліграфічної діяльності в Україні за рахунок удосконалення 
ресурсного забезпечення з урахуванням пріоритетних напрямів 
розвитку національної економіки. 

Ключові слова: ресурсне забезпечення, видавничо-
поліграфічна галузь, державне регулювання, ресурсний потенціал, 
регулятивні інструменти, ресурсна система. 

 
12. Нгуен, В. Ф. Усовершенствование регулирования 

инвестиционной деятельности в трансформационной 
экономике: дис. канд. эконом. наук :  08.00.03/ Нгуен В. Ф. - 
Чернигов, 2011. – 231 c. 

Узагальнені наукові точки зору базового поняття «інвестиції» і 
похідних від неї таких економічних категорій, як «інвестиційна 
діяльність», «інвестування» і «інвестиційний процес». Обґрунтована 
роль інвестиції в трансформаційній економіці як чинника 
економічного зростання та структурних перетворень. Розкриті 
основи інвестиційної діяльності і роль державного регулювання в її 
реалізації, а також особливості розробки та здійснення державної 
інвестиційної політики в трансформаційній економіці. Здійснено 
систематизацію основних форм стимулювання інвестицій у країнах 
з трансформаційною економіці. 

Досліджені етапи розвитку інвестиційної діяльності України і 
В’єтнаму, законодавчо-нормативне забезпечення, ефективність 
функціонування СЕЗ і ТПР, а також практика залучення і 
використання прямих іноземних інвестицій у двох країнах. Розкрито 
особливості та спільні проблеми в інвестиційній сфері в Україні та у 
В’єтнамі. Обґрунтовано доцільність використання спеціальних 
економічних зон та необхідність розробки спеціального режиму 
інвестиційної діяльності для стимулювання інвестицій у пріоритетні 
галузі економіки. Визначено напрямки використання світового 
досвіду залучення іноземних інвестицій в україну, зокрема 
перспективного досвіду в’єтнаму. Акцентується, що головне 
завдання нинішнього етапу в українській і у в’єтнамській економіці – 
перехід до загального пожвавлення і виявлення перспектив для 
стратегічного інвестування об’єктів і програм. А кінцевою метою 
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державної інвестиційної політики є формування в країні 
сприятливого інвестиційного клімату для мобілізації внутрішніх і 
залучення іноземних інвестицій. 

Визначені пріоритети реалізації державної інвестиційної 
політики та шляхи підвищення інвестиційної привабливості країни. 
Зокрема, запропоновані системний підхід щодо управління 
інвестиційною діяльністю, заходи щодо поліпшення діяльності СЕЗ 
в Україні та у В’єтнамі, процедура інвестиційного нагляду й 
механізм ефективного залучення іноземних інвестицій. Визначені 
перспективні сфери для взаємного інвестування та розроблена 
організаційна модель інвестиційного партнерства між Україною та 
В’єтнамом на сучасному етапі.  

Ключові слова: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, 
інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, трансформаційна 
економіка, державне регулювання, спеціальні (вільні) економічні 
зони, території пріоритетного розвитку. 

 
13. Ромашкін, О. О. Економічне програмування 

сільськогосподарського виробництва: дис… канд. екон. наук : 
08.00.03 / Ромашкін Олександр Олексійович. - Чернігів, 2011. – 280 
c. 

На основі розробленого інтегрального критерію 
програмування розвитку сільськогосподарського виробництва та 
проведення структурно-динамічних співвідношень виявлено головні 
проблеми сільськогосподарського сектору, вирішення яких вимагає 
прийняття комплексу кардинальних заходів, спрямованих на 
стабілізацію сільськогосподарського виробництва та створення 
передумов для подальшого зростання.  

Запропоновано теоретико-методичні засади та практичні 
підходи до розробки та реалізації програм розвитку 
сільськогосподарського виробництва на регіональному рівні. 
Розроблено систему економічного програмування 
сільськогосподарського виробництва, визначено стратегічні 
орієнтири для її розвитку.  

Узагальнено підходи до розробки програм розвитку 
сільськогосподарського виробництва та розроблено власний 
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методичний інструментарій для оцінювання ефективності програм 
сільськогосподарського виробництва на всіх стадіях опрацювання - 
від виявлення проблеми до кінцевої результативності. 

Ключові слова: концепція, програма, управління, економічне 
програмування, сільськогосподарське виробництво, інтегральний 
показник, ефективність, результативність. 
 

14. Стойка, В. О. Науково-практичні засади інвестування 
туристичної галузі: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Стойка 
Віталій Олександрович. - Чернігів, 2011. – 220 c. 

Досліджено економічну сутність інвестицій, розкрито поняття 
економічної категорії "інвестиції" та вдосконалено класифікацію 
інвестицій за об'єктами вкладення. Проведено аналіз стану та 
тенденцій інвестиційних процесів у туристичній галузі та виявлено 
пріоритетні напрями інвестування. 

Розроблено модель регіонального туристичного комплексу 
(РТК). Запропоновано методологічні підходи щодо формування 
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку туризму на підставі 
регіональних туристичних комплексів. Доведено, що реалізація ідеї 
РТК у системі національної економіки сприятиме формуванню та 
посиленню конкурентних переваг регіонів у контексті національної 
стратегії підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі на 
внутрішньому та на зовнішньому ринках.  

Встановлено, що для стимулювання інвестицій у розвиток 
туризму необхідне створення українського туристичного банку з 
філіями в регіонах з привабливими умовами кредитування та 
запропоновано схему управління ним.  

Обґрунтовано, що максимізація інвестиційно-інноваційного 
чинника є вирішальною умовою стійкого розвитку туристичної галузі 
України. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, 
інвестиційно-інноваційний фактор, інвестиційне середовище, 
інвестиційне рішення, ефективність інвестицій, регіональний 
туристичний комплекс, депресивний регіон, сталий розвиток. 
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15. Холявко, Н. І. Управління науково-освітніми 
міжнародними проектами в системі державної інноваційної 
політики : дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Холявко Наталія 
Іванівна. - Чернігів, 2011. – 231 c. 

Розглянуто розвиток теоретичних, методичних і прикладних 
засад ефективного управління науково-освітніми міжнародними 
проектами в системі державної інноваційної політики України. 

Уточнено понятійний апарат за даною тематикою, розкрито 
сутність науково-освітніх міжнародних проектів як засобу реалізації 
програм міжнародного співробітництва, досліджено підходи до 
визначення сутності та структури реалізації державної інноваційної 
політики.  

Обґрунтовано роль міжнародного співробітництва в 
забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки. 
Проаналізовано основні показники інноваційної діяльності в Україні, 
досліджено методичні підходи до оцінки ефективності науково-
освітніх міжнародних проектів, встановлено особливості управління 
проектами на різних фазах та етапах їх життєвого циклу. Виявлено 
ендогенні й екзогенні чинники ефективного впровадження та 
визначено основні напрями підвищення ефективності управління 
науково-освітнім міжнародним співробітництвом в системі 
державної інноваційної політики. 

Ключові слова: державна інноваційна політика, інноваційний 
розвиток, науково-освітній міжнародний проект, ефективність, 
життєвий цикл проекту. 
 

16. Царик, І. М. Регулятивні інструменти посилення 
соціальної відповідальності бізнесу в системі національної 
економіки : дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Царик Ірина 
Миколаївна. - Чернігів, 2011. – 242 c. 

Розглянуто теоретико-методологічні засади соціальної 
відповідальності підприємницького сектору. В результаті 
авторського аналізу принципів, інструментів та цілей державного 
регулювання соціальної відповідальності бізнесу розроблено 
структуру механізму державного регулювання зазначеного 
феномену. 
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Значну увагу в дисертації приділено аналізу особливостей 
ринкового та державного регулювання соціальної відповідальності 
бізнесу в умовах циклічності економічного розвитку. 
Визначено перспективи розвитку регулювання соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні з врахуванням міжнародного 
досвіду.  

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, соціальні 
інвестиції, національна економіка, державне регулювання, 
регуляторна політика, регулятивні інструменти, механізм 
регулювання, циклічність економіки. 
 

2012 
17. Андрєєва, Г. П. Механізм формування конкурентних 

переваг національного туристично-рекреаційного комплексу: 
дис… канд. екон. наук: 08.00.03 / Андрєєва Ганна Петрівна. - 
Чернігів, 2012. – 225 c. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, 
методологічних і прикладних засад формування конкурентних 
переваг національного туристично-рекреаційного комплексу.  

Уточнено понятійний апарат за досліджуваною тематикою, 
розкрито сутність туристичної діяльності країни та місця державного 
регулювання в ній.  

Досліджено процес формування конкурентних переваг 
національного туристично-рекреаційного комплексу та доведено 
можливість впливу на його результати через баланс сил 
конкурентного поля. Здійснено оцінку діяльності національного 
туристично-рекреаційного комплексу України щодо формування 
конкурентних переваг та розроблено моделі його 
конкурентоспроможності.  

Визначено основні проблеми функціонування вітчизняного 
національного туристично-рекреаційного комплексу та 
запропоновано шляхи їх вирішення за допомогою розробленого 
механізму формування його конкурентних переваг.  

Ключові слова: національний туристично-рекреаційний 
комплекс, конкурентні переваги, конкурентне поле, механізм 
формування конкурентних переваг, конкурентна стратегія. 
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18. Бакуменко, П. І. Антикризове регулювання розвитку 

сільського господарства України: дис… канд. екон. наук : 
08.00.03 / Бакуменко Петро Іванович. - Чернігів, 2012. – 256 c. 

Обґрунтовано вирішення важливої науково-прикладної 
проблеми розвитку національного господарства в частині 
удосконалення антикризового регулювання сільського 
господарства. Для вирішення даної проблеми було визначено 
теоретико-методичні основи системного дослідження сутності 
антикризового регулювання з метою забезпечення сталого розвитку 
сільського господарства України, зважаю на його провідну роль у 
національній економічній системі.  

Розроблено та апробовано методичні підходи до визначення 
інституційних меж та економічного підґрунтя антикризового 
регулювання сільського господарства. Досліджено сучасний стан 
сільського господарства України в цілому та діагностовано глибину 
кризової ситуації на сільськогосподарських підприємствах 
Чернігівської області. Доведено, що сучасна державна антикризова 
політика в галузі АПК не відповідає вимогам постіндустріального 
суспільства та не в змозі забезпечити належній рівень продовольчої 
безпеки країни. Визначено наукові основи напрямків антикризової 
політики в сільському господарстві України. Виокремлено базові 
пріоритети державної антикризової підтримки на окремих етапах 
кризи в сільському господарстві України.  

На основі концептуальної схеми антикризового регулювання 
сільського господарства розроблено інтегральний показник 
прогнозування середніх цін на сільськогосподарську продукцію за 
допомогою багатофакторної регресії. 

Ключові слова: криза, економічний цикл, антикризове 
регулювання, національна економіка, антикризова політика, 
сільське господарство, державне регулювання, продовольча 
безпека, сталий розвиток, ресурсний потенціал. 
 

19. Безуглий, І. В. Формування стратегії еколого-
економічного розвитку рекреаційно-туристичних систем: дис… 
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канд. екон. наук : 08.00.03 / Безуглий Ігор Володимирович. - 
Чернігів, 2012. – 274 c. 

Уточнено понятійно-термінологічний апарат економіки 
туризму шляхом опрацювання взаємодії сукупності понять: 
«рекреаційно-туристичні системи», «природно-рекреаційний 
комплекс», «рекреаційно-туристичний центр», «еколого-рекреаційне 
районування», «стратегія еколого-економічного розвитку 
рекреаційно-туристичних систем», «інфраструктурне забезпечення 
функціонування рекреаційно-туристичних систем». Сформульована 
сукупність принципів формування рекреаційно-туристичних систем. 

Проаналізовано існуючи методичні підходи до комплексного 
аналізу рекреаційно-туристичних систем. Удосконалено еколого-
економічну діагностику рекреаційно-туристичних систем, що 
сприятиме комплексному використанню природно-рекреаційних 
ресурсів. Запропоновані автором структурно-логічні схеми 
структурно-системного аналізу, еколого-рекреаційного 
районування, визначення рівня розвитку сфери рекреаційно-
туристичних послуг апробовано на практиці.  

Подані окремі положення концепція формування рекреаційно-
туристичних центрів в Україні, зокрема обґрунтовано сукупність 
критеріїв щодо виділення рекреаційно-туристичних центрів та їх 
функції. Обґрунтовано організаційний, управлінський та 
нормативно-правовий напрями проведення аналізу інновацій у 
рекреаційно-туристичній сфері. Проаналізовано інноваційні форми 
територіального розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в 
Україні. Запропоновано структурно - логічну обґрунтування 
стратегічних цілей розвитку рекреаційно-туристичних послуг. 

Ключові слова : рекреаційно-туристичні системи, природно-
рекреаційні комплекси, рекреаційно-туристичні центри, стратегія 
еколого-економічного розвитку. 
 

20. Бріт, О. В. Організаційно-економічний механізм 
регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою: дис… 
канд. екон. наук : 08.00.03 / Бріт Оксана Віталіївна. - Умань, 2012. – 
234 c. 
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Проаналізовано чинні нормативно-праві акти, присвячені 
регулюванню практики підготовки фахівців з вищою освітою, а 
також визначено сутність і структуру ринку праці з характеристикою 
основних факторів попиту та пропозиції фахівців з вищою освітою. 
Увагу приділено розкриттю наукових засад дослідження 
організаційно економічного механізму регулювання ринку праці 
фахівців з вищою освітою, зокрема, визначено його сутність, 
суб'єкти, об'єкти, функції, завдання та принципи.  

Подано аналіз основних методичних підходів до визначення 
обсягів підготовки фахівців з вищою освітою у ВНЗ і визначення 
потреби в них національної економіки. Проведено ретельний аналіз 
системи підготовки фахівців з вищою освітою та стану ринку праці у 
провідних країнах світу й Україні відповідно.  

Обґрунтовано основні імперативи регулювання підготовки та 
зайнятості фахівців з вищою освітою у світі, а також сформульовано 
актуальні проблеми вітчизняного ринку праці фахівців з вищою 
освітою. 

Ключові слова: фахівець з вищою освітою, ринок праці, 
організаційно-економічний механізм, цінові і нецінові фактори 
попиту та пропозиції праці фахівців з вищою освітою 
 

21. Бриль, К. Г. Формування інвестиційної привабливості 
туристичних центрів : дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Бриль 
Кирило Григорович. - Чернігів, 2012. – 209 c. 

Розроблено методичні рекомендації щодо створення 
туристичних центрів на основі принципів «орієнтації на майбутнє» з 
використанням поетапної розбудови, що дозволить уніфікувати 
підходи до стимулювання розвитку туризму при можливості 
врахування місцевих особливостей. 

Удосконалено напрями оцінки інвестиційно-інноваційної 
привабливості туристичної галузі незалежно від рівня об’єкта, 
механізм співпраці підприємств туристичного центру шляхом 
врівноваження дії туристичного мультиплікатора дією 
«уповільнювача» – платежів за забруднення при- родного 
середовища. Набув подальшого розвитку підхід до вдосконалення 
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структури туристичних центрів через включення до них 
координаційно-інформаційних органів.  

Ключові слова: туризм, рекреація, туристичний центр, 
туристичний потік, інвестиції, інновації, інвестиційно-інноваційна 
привабливість, територіальний розвиток, екологія. 
 

22. Демченко, М. Ю. Регулювання валютного курсу та його 
вплив на економічне зростання: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / 
Демченко Максим Юрійович. - Чернігів, 2012. – 310 c. 

Дисертація присвячена питанням науково-методичного 
обґрунтування регулювання валютного курсу національної грошової 
одиниці України з метою забезпечення економічного зростання, 
ефективної роботи всіх видів діяльності національного 
господарства, оптимізації зовнішньоторговельного балансу та 
необхідності врахування валютно-курсових коливань при 
проведенні валютно-курсового регулювання. У роботі автор 
доводить, що збільшення курсової волатильності негативно 
впливає на випуск продукції, проміжне споживання, динаміку та 
показники ВВП України. На основі розробленої методики 
застосування модифікованої економетричної 2D-ANCOVA-моделі 
визначені оптимальні (середні, критичні) параметри та вплив 
коливань номінальних валютних курсів дол. США/гривня, 
євро/гривня, рос. рубль/гривня на динаміку ВВП України.  

Ключові слова: валютний курс, паритет купівельної 
спроможності, економічне зростання, девальвація, ревальвація, 
курсова стабільність, цінова стабільність, режими валютних курсів, 
«доларизація» економіки, монетарний ринок, девізна валютна 
політика. 
 

23. Литовченко, М. В. Регулювання процесів злиття і 
поглинання в контексті економічної безпеки України: дис… 
канд. екон. наук : 08.00.03 / Литовченко Микола Володимирович. - 
Чернігів, 2012. – 214 c. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню регулювання 
процесів злиття і поглинання з метою забезпечення економічної 
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безпеки України. Значну увагу приділено теоретичним основам 
регулювання даних процесів у системі економічної безпеки.  

Визначено економічну сутність процесів злиття та поглинання 
суб’єктів господарювання, загальні концептуальні і методичні 
засади регулювання даних процесів, питання економічної безпеки 
країни в контексті корпоративної консолідації. У дисертації 
проаналізовано основні тенденції корпоративної консолідації в 
Україні та світі. На основі узагальнення результатів проведеного 
аналізу визначено вплив реорганізаційних процесів на економічну 
безпеку країни, зазначено потенційні загрози розвитку національної 
економіки, які можуть бути спричинені процесами злиття та 
поглинання, та доцільність їх державного регулювання.  

В роботі обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення 
державного регулювання процесів злиття і поглинання суб’єктів 
господарювання для забезпечення економічної безпеки шляхом 
визначення пріоритетів регулювання інвестиційної діяльності, 
ринкової концентрації та нормативно-правового забезпечення 
відповідних угод в Україні.  

Ключові слова: державне регулювання економіки, 
економічна безпека, злиття, індикатори, консолідація, контроль, 
концентрація, національна економіка, поглинання, прямі іноземні 
інвестиції. 
 

24. Марченко, Н. А. Фінансове забезпечення відтворення 
основних засобів промислових підприємств: дис… канд. екон. 
наук : 08.00.08 / Марченко Наталія Андріївна. - Чернігів, 2012. – 270 
c. 

Дисертація присвячена пошуку напрямів удосконалення 
фінансування відтворення основних засобів підприємств 
промислового сектору економіки. У ході дослідження розглянуто 
теоретичні, практичні та організаційні питання фінансового 
забезпечення відновлення засобів виробництва на промислових 
підприємствах, розглянуто зарубіжний досвід такого забезпечення. 
У результаті проведеного дослідження виявлено напрями 
удосконалення фінансового забезпечення основних засобів 
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підприємств промисловості, рекомендовано альтернативний підхід 
при виборі джерел фінансування інвестиційних проектів. 

Удосконалено методичні підходи до теорії фінансового 
забезпечення відтворення основних засобів на підприємствах. 
Проведено аналіз стану основних засобів та обсягів і джерел 
фінансування їх відтворення. Обґрунтовано необхідність активізації 
інвестиційних процесів у промисловості із використанням всього 
спектра існуючих методів фінансування відновлення засобів 
виробництва. Запропоновано систему заходів щодо удосконалення 
досліджених методів і розроблено модель визначення рівня 
ресурсного забезпечення фінансування відтворення основних 
засобів промислових підприємств із наданням рекомендацій щодо 
стратегії розвитку і оптимізації фінансового забезпечення 
відновлення засобів виробництва. 

Ключові слова: основні засоби, форми відтворення основних 
засобів, принципи управління відтворенням основних засобів, 
джерела фінансування відтворення основних засобів, методи 
фінансування відтворення основних засобів, стратегія фінансового 
забезпечення відтворення основних засобів. 
 

25. Селінний, М. М. Функціонування і регулювання ринку 
цукру України : дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Селінний 
Михайло Михайлович - Чернігів, 2012. – 261 c. 

Викладено основні результати дослідження теоретико-
методичних засад функціонування і регулювання ринку цукру, 
проаналізовано виробництво цукру та вітчизняну сировинну базу. 

Проведено оцінку державного регулювання, обгрунтовано 
заходи щодо підвищення ефективності функціонування 
цукробурякового підкомплексу для забезпечення його 
конкурентоздатності. Доведено необхідність розробки стратегії 
розвитку цукробурякового підкомплексу та визначено її орієнтири. 

Обґрунтовано доцільність концентрації та інтеграції 
виробництва, що забезпечує одержання синергетичного ефекту. 
Визначено напрями диверсифікації цукробурякової галузі та заходи 
щодо підвищення ефективності державного регулювання ринку 
цукру. 
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Ключові слова: ринок, державне регулювання, ринок цукру, 
цукробурякове виробництво, цукрові буряки, імпорт, експорт. 
 

26. Цибін, О. С. Організаційно-управлінські засади 
розвитку домашніх господарств України: дис… канд. екон. наук : 
08.00.03 / Цибін Олександр Станіславович. - Чернігів, 2012. – 239 c. 

Визначено сутність організаційно-управлінських засад та 
державної підтримки розвитку домашніх господарств в економіці 
України з огляду на їх провідну роль у національній економічній 
системі.  

Досліджено вплив держави на формування доходів домашніх 
господарств як інвестиційного джерела розвитку економіки. На 
основі ієрархічної моделі здійснено комплексну оцінку, визначено 
недоліки та напрями удосконалення організаційно-управлінських 
засад як основи державної підтримки розвитку домашніх 
господарств в економіці України. 

Виокремлено базові пріоритети державної підтримки розвитку 
домашніх господарств: подолання бідності, впровадження 
ефективної політики доходів, реформування системи соціального 
захисту на засадах адресності та збереження стимулів до 
продуктивної праці.  

Ключові слова: управління економікою; домашні 
господарства; відтворювальний та функціональний підхід; державне 
регулювання; організаційно-управлінські засади; доходи та витрати 
домашніх господарств; бідність; ієрархічна модель; комплексна 
оцінка; державна політика доходів. 
 

2013 
27. Білега, О. В. Формування стійких конкурентних 

переваг мережевих структур в національній економіці України: 
дис… канд. екон. Наук : 08.00.03 / Білега Олена Вікторівна. - Одеса, 
2013. – 243 c. 

Досліджено економічне регулювання напрямів формування 
стійких конкурентних переваг мережевих структур. Поглиблено 
сутність і значення мережевих структур кластерного типу (КТ) та 
систематизовано теоретичні основи кластерного підходу (КП) в 
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розвитку національної економіки. Розроблено власну концепцію 
формування конкурентних переваг мережевих структур, утворених 
на основі КП (мережевих структур КТ). Розроблено підходи до 
оцінювання можливостей формування мережевих структур КТ у 
національному господарстві. Проаналізовано тенденції розвитку 
економічного потенціалу мережевих структур в Україні. 
Розраховано прогнозні орієнтири процесів формування 
конкурентоспроможних мережевих структур КТ, зокрема, 
доцільність формування і механізм створення деяких із них на 
загальнонаціональному рівні. 

Розроблено інструментарій проведення моніторингу та 
оцінювання ефективності стійких конкурентних переваг мережевих 
структур.  

Обґрунтовано напрямки удосконалення державного 
регулювання процесами формування та розвитку мережевих 
структур КТ на основі забезпечення стійких конкурентних переваг. 

Ключові слова структурна державна політика, державне 
регулювання інституціональних змін, інноваційний розвиток, 
мережеві структури, мережеві структури кластерного типу, 
ідентифікація мережевих структур, стійкі конкурентні переваги, 
формування. 
 

28. Бондарук, І. С. Пенсійне забезпечення в системі 
економічної безпеки держави: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / 
Бондарук Ігор Сергійович. - Чернігів, 2013. – 251 c. 

Здійснено комплексне наукове дослідження ролі та місця 
пенсійного забезпечення у системі економічної безпеки держави, 
розкрито сутність і зміст економічної безпеки у сфері пенсійного 
забезпечення, розглянуто особливості формування системи 
економічної безпеки пенсійного забезпечення. 

Проведено порівняльний аналіз накопичувальної та 
розподільної пенсійних систем з точки зору їх впливу на економічну 
безпеку держави, дано оцінку факторів впливу ризиків, пов’язаних з 
пенсійним забезпеченням, на економічну безпеку України, 
запропоновано методичні основи визначення стану економічної 
безпеки держави у сфері пенсійного забезпечення. 
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Розроблено пропозиції щодо вдосконалення управління 
системою пенсійного забезпечення у контексті зміцнення 
економічної безпеки держави, досліджено можливості формування 
умов для впровадження міжнародного досвіду пенсійного 
забезпечення у вимірі економічної безпеки держави, розглянуто 
шляхи протистояння загрозам тінізації у сфері пенсійного 
забезпечення.  

Ключові слова: економічна безпека держави, пенсійне 
забезпечення, економічна безпека пенсійного забезпечення, ризики 
у сфері пенсійного забезпечення, пенсійний захист. 
 

29. Гусак, Ю. Д. Підвищення ефективності системи 
адміністрування податків в Україні: дис… канд. екон. наук : 
08.00.08 / Гусак Юрій Дмитрович. - Чернігів, 2013. – 195 c. 

У роботі розкрито теоретико-методичні основи дослідження 
ефективності системи адміністрування податків. Показано, що 
систему адміністрування слід розглядати як ієрархічну дворівневу 
систему, спрямування якої є не лише фіскальним, а також 
регулятивним. Розглянуто існуючі методологічні підходи до оцінки 
ефективності системи адміністрування податків і зроблено висновок 
про необхідність комплексного аналізу як процесу, так і явища, що 
забезпечує достовірність і наукову обґрунтованість отриманих 
результатів дослідження. 

Запропоновано використання поняття „потенціал 
конфліктності податкової системи", визначено фактори, що 
впливають на нього, і здійснено кількісні оцінки добровільності 
сплати основних податків. 

Проаналізовано основні проблеми і визначено ключові 
тенденції в сфері адміністрування податків. Проведено 
міжнародний компаративний аналіз ефективності адміністрування 
податків, а також оцінку ефективності функціонування системи 
адміністрування податків в Україні. 

За результатами дослідження розроблено науково-практичні 
рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення функціонування 
вітчизняної системи адміністрування податків. Зокрема, 
запропоновано запровадження як елемент податків: податку на 
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доходи фізичних осіб — системи попередньо заповнених 
податкових декларацій, методу аналізу балансу доходів і витрат 
фізичної особи; податку на прибуток підприємств — практики і 
методики аналізу умов зіставленості операцій для моніторингу 
трансфертних цін. 

Ключові слова: податки, система адміністрування податків, 
платники податків, податкова система, податкова політика, 
ефективність системи, інформатизація. 
 

30. Дучинський, А. П. Інвестиційна діяльність банків в 
умовах сучасної ринкової економіки: дис… канд. екон. наук : 
08.00.08 / Дучинський Андрій Петрович. - Дніпропетровськ, 2013. – 
212 c. 

Розкрито основні результати дослідження теоретико-
методологічних основ банківської інвестиційної діяльності. 
Визначено сутність інвестиційної діяльності банків, структуру 
фінансових ресурсів і напрями їх формування шляхом 
забезпечення достатності банківського капіталу, власного 
емітування цінних паперів, залучення коштів через фондовий ринок, 
що розширило уявлення про альтернативні джерела банківського 
інвестування. Визначено місце банків у системі інституційних 
інвесторів. Проведено оцінку достатності капіталу вітчизняних 
банків щодо здійснення інвестиційної діяльності.  

Проаналізовано участь банків у відтворенні капіталу 
реального сектору економіки та на ринку цінних паперів. 
Запропоновано стратегії розвитку інвестиційної діяльності банків на 
трьох рівнях економіки. Рекомендовано методику визначення 
конкурентних переваг банків і напрями їх розвитку на макрорівні. 

Визначено концентрацію кредитних ресурсів за регіонами 
України, виявлено та враховано чинники впливу на формування їх 
депозитно-кредитної бази як стратегічних орієнтирів розвитку 
банків, визначено напрями формування ефективної депозитно-
кредитної бази кластерів. Запропоновано методику оптимізації 
вибору банком інвестиційних проектів на макрорівні. 
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Ключові слова: банки, банківські інвестиції, інвестиційна 
діяльність банків, інституційні інве- стори, капітал банку, реальний 
сектор економіки, ринок цінних паперів, конкурентні переваги. 
 

31. Калинина, Л. Ю. Социально-экономические факторы 
формирования бизнес-среды в национальной экономике: 
дис… канд. эконом. наук : 08.00.03 / Калинина Лада Юіївна. - 
Чернигов, 2013. – 212 c. 

У дисертації сформульовані теоретичні положення щодо 
дослідження сутності та елементів бізнес-середовища національної 
економіки. Досліджено науково-технологічні, економічні, соціально-
культурні, політичні, правові та екологічні фактори бізнес-
середовища. 

Проведено аналіз показників сприятливості ведення бізнесу 
Латвії та України й надано рекомендації щодо поліпшення їх бізнес-
середовища. Запропоновано вдосконалену індексну методику 
оцінки бізнес-середовища національної економіки та на її підставі 
проведено аналіз соціально-економічних факторів, що впливають 
на формування бізнес-середовища в Україні. На основі аналізу 
процесів і економічного стану України, розроблено модель 
максимізації сукупного впливу соціально-економічних факторів на 
стан бізнес-середовища національної економіки та побудовано 
прогноз досягнення максимальних значень індексу сприятливості 
бізнес-середовища на 5 років.  

Запропоновано механізм удосконалення бізнес-середовища 
національної економіки, особливістю якого є виділення в його 
структурі бізнес-інкубаторів. 

Ключові слова: бізнес-середовище, конструктивні і 
деструктивні фактори, рейтинг сприятливості бізнес-середовища, 
бізнес-клімат, індексна методика, ділова культура, бізнес-
інкубатори. 
 

32. Князькова, В. Я. Спеціальні режими оподаткування: 
регуляторні властивості та фіскальні наслідки використання: 
дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Князькова Валентина Яківна. - 
Чернігів, 2013. – 197 c. 
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Обґрунтовано теоретичні засади формування спеціальних 
податкових режимів та напрями модернізації механізму їх 
реалізації. Автором розкрито сутність та визначено регуляторні 
властивості спеціальних податкових режимів. Визначено власний 
варіант дефініції „механізм спеціальних податкових режимів” (як 
сукупність спеціальних організаційно-правових, економічних та 
організаційних засобів, форм і методів оподаткування, що 
передбачає застосування певних видів податкових режимів з метою 
регулювання соціально-економічного розвитку держави). Здійснено 
аналіз зарубіжного досвіду функціонування спеціальних податкових 
режимів.  

На основі використання відповідних статистичних та 
фактичних матеріалів у дисертаційній роботі проведено оцінку 
результативності функціонування механізму застосування 
спеціальних податкових режимів в Україні, визначено фіскальні та 
регуляторні наслідки їх застосування. 

Основну увагу в роботі приділено обґрунтуванню заходів з 
модернізації спеціальних податкових режимів в Україні. Автором 
обґрунтовано теоретичні висновки та практичні пропозиції щодо 
напрямків посилення регуляторного потенціалу спеціальних 
податкових режимів та удосконалення адміністрування спеціальних 
податкових режимів в Україні. 

Ключові слова: спеціальний податковий режим, механізм 
спеціального податкового режиму, фіскальна ефективність 
спеціального податкового режиму, регуляторні властивості 
спеціального податкового режиму, спрощена система 
оподаткування, фіксований сільськогосподарський податок. 
 

33. Коркоц, О. М. Детінізація національної економіки в 
системі економічної безпеки України: дис… канд. екон. наук : 
08.00.03 / Коркоц Олександр Миколайович. - Черкаси, 2013. – 245 c. 

У дисертації виділено концептуальні підходи та основні етапи 
дослідження тіньової економіки. Вдосконалено та систематизовано 
основні етапи тінізації економіки України. На основі комплексного 
аналізу досліджено та розроблено організаційно-управлінські 
засади детінізації економічної діяльності у національному 
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господарстві. Прослідковано еволюцію поглядів різних економічних 
шкіл та напрямів відносно причин тінізації, проаналізовано 
методики оцінки обсягів і рівня тінізації національного господарства 
на сучасному етапі, детінізації економіки. 

Визначено основні риси, що характерні для функціонування 
тіньової економіки в Україні. Виявлено різноманітність методів 
оцінки тіньової економіки, за допомогою яких можна кількісно 
оцінити її загальнодержавні масштаби. Запропоновано алгоритм 
оцінки обсягів тіньової діяльності в економіці України. 

Сформульовано й науково обґрунтовано концептуальні 
підходи до механізму детінізації національної економіки, 
спрямованого на комплексне усунення чинників, які негативно 
впливають на економіку країни. 

Ключові слова: державне регулювання, методи державного 
регулювання, тіньова економіка, детінізація, податкове 
регулювання: офіційна економіка, сіра економіка. 
 

34. Кочедикова, Г. В. Державне регулювання 
енергозабезпечення економіки України: дис… канд. екон. наук : 
08.00.03 / Кочедикова Галина Володимирівна. - Чернігів, 2013. – 217 
c. 

Розкрито сутність енергозабезпечення як об’єкту державного 
регулювання, узагальнено методичний інструментарій оцінювання 
енергозабезпечення, виділені інструменти державного регулювання 
енергозабезпечення національної економіки.  

Проведено аналіз сучасного стану енергозабезпечення, 
сформовано базову систему індикаторів енергозабезпечення, 
досліджено критерії збалансування енергозабезпечення щодо 
економічного розвитку України.  

Розроблено методику ідентифікації енергозабезпечення у 
цілях формування моделі його державного регулювання, що 
дозволило окреслити напрями удосконалення державного 
регулювання енергозабезпечення економіки України. 

Ключові слова: державне регулювання енергозабезпечення, 
моніторинг, індикативний аналіз, енергозабезпечення економіки, 
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ідентифікація стану енергозабезпечення економіки, критерії 
збалансування, інтегральний показник. 
 

35. Крищенко, К. Є. Фінансове забезпечення розвитку 
системи державних закупівель в Україні: дис… канд. екон. наук : 
08.00.08 / Крищенко Кирило Євгенович. - Запоріжжя, 2013. – 205 c. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню механізмів 
забезпечення та розробки практичних рекомендацій щодо 
фінансового забезпечення розвитку системи державних закупівель 
в Україні. 

У роботі запропоновано концептуальні засади розвитку 
системи державних закупівель. Удосконалено науковий підхід до 
реалізації концепції бюджетування, орієнтованого на результат. 
Уточнено понятійний апарат науки державного управління у сфері 
впровадження інституту державних закупівель.  

Проаналізовано сучасний стан та особливості здійснення 
закупівельної діяльності в Україні та проблеми її вдосконалення. 
Обґрунтовано та запропоновано механізм бюджетного 
фінансування державних закупівель шляхом введення процедури 
попереднього контролю.  

Визначено параметри, за якими можна здійснювати 
моніторинг і аналіз рівня корупції у сфері державної закупівельної 
діяльності. Запропоновано в системі державної закупівельної 
діяльності введення державного соціального замовлення, що має 
стати частиною бюджетних асигнувань на соціальне забезпечення 
населення. Узагальнено зарубіжний досвід організації державної 
закупівельної діяльності та можливість її адаптації в Україні. 

Ключові слова: бюджетне фінансування, внутрішній 
контроль за державними закупівлями, державні потреби, державне 
замовлення, результативність бюджетних видатків, система 
державних закупівель. 
 

36. Лось, А. Ф. Фіскальний вплив системи оподаткування 
на діяльність суб'єктів господарювання в Україні: дис… канд. 
екон. наук : 08.00.03 / Лось Андрій Федорович. - Чернігів, 2013. – 
240 c. 
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Удосконалено концептуальний підхід щодо формування 
механізму оптимального фіскального впливу системи 
оподаткування на діяльність суб'єктів господарювання. Покращено 
методичний інструментарій оцінювання ефективності податкової 
системи з доповненням вже наявних наукових розробок її аналізу 
показником податкового індексу, який обчислюється на основі 
відповідей респондентів та у своїй структурі містить компонент 
дослідження фіскального тиску держави на діяльність суб'єктів 
господарювання, що дозволило поглибити дослідження реального 
стану податкової системи в країні з додатковим використанням 
якісних показників її опису для систематизації напрямків 
покращення функціонування зазначеної системи. Розкрито наукові 
засади щодо удосконалення процесу податкового планування через 
застосування суб'єктного підходу до його дослідження. 

Охарактеризовано форми фіскального впливу системи 
оподаткування на діяльність суб'єктів господарювання з виділенням 
прямого та опосередкованого впливів. Розвинено понятійно-
термінологічний апарат економічної науки, зокрема обґрунтовано 
сутність дефініції "фіскальний вплив". Набула подальшого розвитку 
класифікація факторів, які визначають рівень фіскального впливу 
системи оподаткування на діяльність суб'єктів господарювання 
через їх ідентифікацію та ранжування на дві загальні групи: ендо- та 
екзогенні чинники. З'ясовано напрямки підвищення ефективності 
функціонування податкової системи. 

Ключові слова: податки, система оподаткування, фіскальний 
вплив, суб’єкт господарювання,податкове навантаження, рівень 
оподаткування, податкове планування, оптимізація оподаткування. 
 

37. Лукашина, М. В. Державне регулювання інвестиційно-
будівельної сфери України: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / 
Лукашина Марина Володимирівна. - Чернігів, 2013. – 208 c. 

Увагу приділено проблемі розвитку національного 
господарства в частині вдосконалення державного регулювання 
інвестиційно-будівельної сфери України.  

Визначено теоретико-методичні основи системного 
дослідження сутності державного регулювання з метою 
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забезпечення сталого розвитку інвестиційно-будівельної сфери 
України, зважаючи на її провідну роль у національній економічній 
системі. Запропоновано методичні підходи до оцінювання 
інвестиційної активності.  

Подано чотирифакторну модель зведеного індексу 
інвестиційної активності будівельної сфери на основі показників 
інвестиційної привабливості. Вивчено сучасний стан інвестиційної 
діяльності в Україні. Доведено, що недостатній рівень інвестиційної 
активності на сучасному етапі в будівництві не дозволяє 
інвестиційно-будівельній сфері виконувати важливу інвестиційно-
генерувальну функцію для всієї національної економіки. Визначено 
наукові основи напрямків антикризової політики в інвестиційно-
будівельній сфері України.  

Виокремлено базові пріоритети державної антикризової 
підтримки на окремих етапах кризи будівельної галузі України. На 
основі концептуальної схеми механізму активізації інвестиційної 
діяльності за умов реалізації антикризового регулювання 
функціонування будівельної галузі розроблено індекс інвестиційної 
активності інвестиційно-будівельної сфери. 

Ключові слова державне регулювання, методи державного 
регулювання, інвестиційна діяльність, інвестиційно-будівельна 
сфера, інвестиційна активність, антикризове регулювання. 
 

38. Мекшун, П. В. Забезпечення економічної безпеки в 
контексті транснаціоналізації національної економіки: дис… 
канд. екон. наук : 08.00.03 / Мекшун Павло Вікторович. - Чернігів, 
2013. – 228 c. 

В роботі висвітлено теоретичні та практичні результати 
дослідження економічної безпеки в контексті транснаціоналізації 
національної економіки. Визначено сутність, значення, складові та 
індикатори економічної безпеки, переваги і загрози для 
національної економіки від діяльності зарубіжних і вітчизняних ТНК, 
досліджено світовий досвід захисту національних економічних 
інтересів в контексті процесів транснаціоналізації.  

Запропоновано методику аналізу стану економічної безпеки 
на основі показників, пов’язаних із діяльністю ТНК, обґрунтовано, 
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що більшість показників перетнули граничні значення, що створює 
загрозу для безпеки національної економіки. Проаналізовані 
особливості державної політики забезпечення економічної безпеки 
в Україні та запропоновані напрями її підвищення; розроблено 
структурно-логічну модель забезпечення економічної безпеки в 
контексті процесів транснаціоналізації із виділенням заходів щодо 
попередження та нейтралізації загроз від діяльності ТНК; визначено 
напрями підвищення ефективності взаємодії уряду з вітчизняними 
та зарубіжними ТНК. 

Ключові слова: економічна безпека, національна економіка, 
транснаціоналізація, загрози, національні економічні інтереси, 
державна політика забезпечення економічної безпеки, взаємодія 
держави з ТНК. 
 

39. Мітал, О. Г. Державне регулювання розвитку 
інвестиційного потенціалу України: дис… канд. екон. наук : 
08.00.03 / Мітал Олена Георгіївна. - Чернігів, 2013. – 235 c. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано вирішення важливої 
науково- прикладної проблеми розвитку національного 
господарства в частині вдосконалення державного регулювання 
розвитку інвестиційного потенціалу 

України. Для вирішення цієї проблеми було визначено 
теоретико-методичні основи системного дослідження сутності 
державного регулювання з метою забезпечення сталого розвитку 
інвестиційного потенціалу України, зважаючи на її провідну роль у 
національній економічній системі. 

Розроблено механізм реалізації інвестиційного потенціалу із 
врахуванням особливостей його дії в період фінансової кризи, який 
включає в себе мету, завдання, принципи, функції, методи, важелі 
та систему забезпечення, вплив яких направлений на покращення 
інвестиційного клімату в країні, зміцнення її фінансової 
спроможності, подолання диспропорцій регіонального розвитку, 
досягнення сталого економічного зростання, що дозволяє вирішити 
завдання знаходження додаткових джерел нарощення та 
вироблення ефективних інструментів реалізації сукупного 
інвестиційного потенціалу національної економіки. 
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Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні. 
Доведено, що інвестиційне середовище в Україні залишається 
непривабливим для іноземних інвесторів внаслідок загострення 
політичних проблем, постійних змін податкового, бюджетного 
законодавства. 

Визначено наукові основи напрямків державної інвестиційної 
політики в України. 

На основі концептуальної схеми механізму реалізації 
інвестиційного потенціалу розроблено інтегральний показник 
сукупного інвестиційного потенціалу. 

Ключові слова: державне регулювання, методи державного 
регулювання, інвестиційна діяльність, інвестиційний потенціал, 
інвестиційна активність. 

 
40. Міхєєнко, Т. В. Державне регулювання розвитку 

депресивних територій: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / 
Міхєєнко Тетяна Василівна. - Чернігів, 2013. – 253 c. 

Висвітлено основні результати дослідження теоретико-
методичних засад державного регулювання розвитку депресивних 
територій. Розкрито сутність та ознаки депресивних територій, 
доведено необхідність, визначено фактори й обґрунтовано 
принципи державного регулювання їх розвитку. Значну увагу 
приділено обґрунтуванню напрямів трансформації наявних підходів 
до державного регулювання соціально-економічного розвитку на 
регіональному рівні з урахуванням положень інституціональної 
теорії.  

Проведено аналіз показників соціально-економічного й 
екологічного розвитку адміністративно-територіальних утворень 
вищого рівня з метою виявлення депресивних тенденцій. 
Запропоновано класифікацію територій відповідно до рівня їх 
розвитку на основі результатів кластерного аналізу, розроблено 
рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового 
забезпечення державного регулювання розвитку регіонів. Науково 
обгрунтовано диференційований підхід до вибору інструментарію 
державного регулювання розвитку для різних типів територій. 
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Запропоновано методику комплексної оцінки рівня 
фінансового забезпечення розвитку територій, яка враховує 
індикатори бюджетного потенціалу, фінансового потенціалу 
суб'єктів підприємництва, домогосподарств, фінансово-кредитних і 
страхових ринків. Вдосконалено науково-методичні підходи до 
вибору стратегії сталого розвитку депресивних території з 
урахуванням стадії економічного циклу, сильних і слабких сторін, 
можливостей і загроз розвитку території. 

Ключові слова: державне регулювання, методи державного 
регулювання, депресивна територія, регіон, інститут, 
інституціональне середовище. 
 

41. Орлова, А. А. Регулювання системи підготовки 
кваліфікованих робітників у національній економіці: дис… канд. 
екон. наук : 08.00.03 / Орлова Анна Анатоліївна. - Чернігів, 2013. – 
270 c. 

Визначено сутність системи підготовки кваліфікованих 
робітників, її місце у підготовці квалі- фікованих працівників для 
національної економіки, необхідність державного регулювання 
розвитку зазначеної системи. Виявлено і класифіковано чинники, які 
впливають на розвиток системи підготовки кваліфікованих 
робітників, систематизовано важелі державного регулювання її 
розвитку. Запропоновано методичні підходи до аналізу та оцінки 
ефективності системи підготовки кваліфікованих робітників у 
національній економіці, котрий базується на визначенні критеріїв та 
показників її економічної, соціальної та інноваційної ефективності. 

Проаналізовано сучасні тенденції розвитку системи 
підготовки кваліфікованих робітників, здійснено оцінку її 
відповідності перспективним потребам національної економіки. 
Виконано оці- нку узгодженості мотиваційних пріоритетів держави, 
суб’єктів господарювання і населення у сфері підготовки 
кваліфікованих робітників.  

Запропоновано концептуальні засади механізму регулювання 
системи підготовки кваліфікованих робітників у національній 
економіці. Обґрунтовано стратегічні напрями вдосконалення 
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державного регулювання системи підготовки кваліфікованих 
робітників в Україні.  

Ключові слова: підготовка кваліфікованих робітників, 
чинники впливу, стимули, критерії ефективного розвитку, 
мотиваційні пріоритети, механізм регулювання. 
 

42. Паладі, А. В. Регулювання ринку туристичних послуг в 
Україні: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Паладі Альона 
Василівна. - Чернігів, 2013. – 196 c. 

Досліджено теоретико-методологічні засади становлення та 
розвитку ринку туристичних послуг. Розглянуто сутність ринку 
туристичних послуг та його взаємозв’язок з іншими економічними 
категоріями та моделі регулювання ринку в умовах сучасних 
динамічних змін середовища. 

Обґрунтовано вплив структурно-функціональних змін на 
розвиток ринку туристичних послуг. Здійснено аналіз та оцінку 
значення транскордонного співробітництва у розвитку ринку 
туристичних послуг. Досліджено роль транскордонного 
співробітництва у регулюванні ринку туристичних послуг. 
Проведено порівняльний аналіз світового досвіду застосування 
механізмів державного регулювання ринку. 

Розглянуто механізм регулювання ринку туристичних послуг в 
Україні та на основі визначення його цілей, напрямків та принципів 
дії сформульовано пропозиції щодо вдосконалення національної 
політики в галузі регулювання ринку туристичних послуг України. 
Визначено систему організаційно-економічних методів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії. 
Розроблено регулятивні механізми просування туристичних 
продуктів. 

Ключові слова: туризм, ринок, послуга, ринок туристичних 
послуг, туристична галузь, суб’єкти ринку туристичних послуг, 
конкуренція, державне регулювання ринку, туристична політика, 
моделі регулювання ринку. 
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43. Пекур, П. П. Державне регулювання економічної 
безпеки України: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Пекур Петро 
Петрович. - Чернігів, 2013. – 216 c. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано вирішення важливої 
науково - прикладної проблеми розвитку національного 
господарства в частині удосконалення державного регулювання 
економічної безпеки України. Для вирішення даної проблеми було 
визначено теоретико-методичні основи системного дослідження 
сутності державного регулювання економічної безпеки з метою 
забезпечення національної безпеки України. 

Розроблено та апробовано методичні підходи до оцінки рівня 
економічної безпеки: інтегральну ретроспективну оцінку і прогноз 
рівня наступних загроз економічній безпеці. 

Досліджено сучасний стан економічної безпеки в Україні. 
Узагальнено класифікацію факторів впливу на державні механізми 
забезпечення економічної безпеки, серед деструктивних факторів 
визначено диспропорції у розвитку окремих регіонів, зростання 
впливу тіньової економіки та економічної злочинності. 

Визначено наукові основи концептуальних напрямів 
державного регулювання національної безпеки шляхом мінімізації 
диспропорцій економічної безпеки окремих регіонів; на відміну від 
існуючих підходів запропоновано визначати дані напрями через 
передумови трансформації регіональних соціально-економічних 
систем, що ґрунтуються на основних складових економічної 
безпеки. 

Ключові слова: державне регулювання, механізми 
державного регулювання, економічна безпека, національна 
безпека, національний інтерес, загроза. 
 

44. Пілевич, Д. С. Механізм формування комплементарної 
інвестиційної політики України: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / 
Пілевич Дмитро Станіславович. - Чернігів, 2013. – 266 c. 

Дисертація присвячена розвитку теоретичних, методичних і 
прикладних засад механізму формування комплементарної 
інвестиційної політики держави. Уточнено понятійний апарат за 
досліджуваною тематикою, розкрито сутність явища 
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компліментарності та з’ясовано його роль в економічних 
дослідженнях, зокрема, при створенні ефективної інвестиційної 
політики держави, визначено принципи побудови комплементарної 
інвестиційної політики держави, систематизовано фактори, що 
впливають на інвестиційну діяльність у межах національної 
економіки загалом, та окремих суб’єктів інвестування зокрема. 

Узагальнено методичні підходи до оцінки ефективності 
інвестиційної політики, за допомогою яких визначено основні 
тенденції розвитку інвестиційних процесів, що дозволило окреслити 
проблеми здійснення інвестиційної діяльності в Україні і 
сформувати комплекс заходів для їх вирішення. 

Ключові слова: внутрішні інвестиції, державна інвестиційна 
політика, інвестиція, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика 
держави, інвестиційна політика індивідуальних інвесторів, 
інвестиційна політика суб’єктів господарювання, інвестиційний 
клімат, інвестиційний потенціал, іноземні інвестиції, 
комплементарна інвестиційна політика держави, 
комплементарність. 
 

45. Савастєєва, О. М. Казначейське обслуговування 
виконання місцевих бюджетів в Україні: стан та напрямки 
модернізації: дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Савастєєва Оксана 
Миколаївна. - Чернігів, 2013. – 275 c. 

Обґрунтовано теоретичні засади казначейського 
обслуговування процесу виконання бюджетів та напрямки його 
модернізації. Автором досліджено еволюцію казначейської справи 
як квінтесенційне підґрунтя її розбудови в Україні, проаналізовано 
правове унормування та організаційне забезпечення 
функціонування казначейства і казначейського обслуговування 
виконання бюджетів різних рівнів в Україні. 

На основі використання статистичного масиву даних 
проведено дослідження ефективності реалізації бюджетного 
процесу на місцевому рівні та його казначейського обслуговування 
в Україні, в рамках якого автором проаналізовано ефективність 
казначейського обслуговування виконання місцевих бюджетів за 
доходами і видатками, розподілу міжбюджетних трансфертів, 
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здійснено інституційний аналіз казначейського обслуговування 
виконання місцевих бюджетів в Україні. 

Проведений аналіз зарубіжного досвіду казначейського 
обслуговування виконання місцевих бюджетів та передумови його 
застосування в Україні. Автором запропоновані концептуальний 
підхід до модернізації казначейського обслуговування виконання 
місцевих бюджетів в Україні, обґрунтовано теоретичні висновки та 
практичні рекомендації щодо впровадження заходів з модернізації 
казначейського обслуговування місцевих бюджетів в Україні. 

Ключові слова: казначейство, місцеві бюджети, виконання 
місцевих бюджетів, видатки бюджету, доходи бюджету, 
міжбюджетні трансферти, казначейське обслуговування виконання 
місцевих бюджетів. 
 

46. Сергієнко, Л. К. Бюджетна політика України в умовах 
інтеграційних процесів: дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / 
Сергієнко Людмила Костянтинівна. - Чернігів, 2013. – 209 c. 

У дисертаційній роботі викладено теоретичні узагальнення 
щодо дослідження ефективності формування й реалізації 
бюджетної політики України в умовах розвитку інтеграційних зв’язків 
та науково обґрунтовані практичні пропозиції щодо їх застосування 
й удосконалення. Авторам розкрито сутність та визначено 
теоретичні основи формування національної бюджетної політики.. 
Визначено власний варіант дефініції «бюджетна політика держави в 
умовах інтеграційних процесів». Досліджено етапи еволюції 
концепцій бюджетної політики в контексті розвитку світової 
фінансової і вітчизняної наукової думки. Здійснено аналіз 
бюджетної політики у країнах з розвинутою та перехідною 
економіками. 

Запропоновано авторський методичний підхід до оцінки 
ефективності бюджетної політики України в умовах розвитку 
інтеграційних зв’язків на основі сукупності інтегральних показників: 
показника бюджетоутворюючої ролі надходжень від розвитку 
інтеграційних зв’язків у доходах зведеного бюджету, коефіцієнта 
покриття надходженнями від розвитку інтеграційних зв’язків 
видатків зведеного бюджету, коефіцієнта зміни рівня бюджетної 
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ефективності в контексті розвитку інтеграційних зв’язків, рівня 
інтеграційної спроможності бюджету, коефіцієнта зміни податкового 
навантаження від розвитку інтеграційних зв’язків. 

На основі використання відповідних статистичних та 
фактичних матеріалів у дисертаційній роботі надано оцінку 
бюджетної політики України в контексті інтеграційних процесів, 
визначено відповідні позитивні та негативні аспекти. Досліджено 
вплив бюджетної політики України на рівень економічної безпеки 
держави. 

Основну увагу в роботі приділено обґрунтуванню стратегічних 
напрямів реформування бюджетної політики України, 
прогнозуванню ефективності її бюджетної політики в умовах 
інтеграційної варіативності. Автором обґрунтовано теоретичні 
висновки та практичні пропозиції щодо віднайдення шляхів 
підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах 
розвитку інтеграційних зв’язків. 

Ключові слова: бюджетна політика, бюджетна політика в 
умовах розвитку інтеграційних зв’язків, ефективність бюджетної 
політики, інтеграційні процеси, інтегральні показники ефективності 
бюджетної політики, економічна безпека, бюджетна безпека. 
 

47. Сукач, О. М. Формування та реалізація бюджетних 
програм місцевого рівня: дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Сукач 
Олена Михайлівна. - Черкаси, 2013. – 227 c. 

Обґрунтовано теоретичні основи формування та реалізації 
бюджетних програм. Запропоновано класифікацію місцевих 
бюджетних програм. З’ясовано сутність бюджетних програм та 
визначено їх роль у фінансовому забезпеченні соціальних гарантій 
населення та економічного розвитку адміністративної одиниці. 

Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні фінансові методи 
формування та реалізації бюджетних програм. Запропоновано 
доповнення наявних показників оцінювання бюджетних програм 
місцевого рівня показниками корисності та економічності. 
Обґрунтовано науково-методичний підхід щодо структурно-
організаційної будови бюджетних програм. 
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Виконано аналіз використання фінансових ресурсів місцевих 
органів влади за допомогою виконання бюджетних програм 
місцевого рівня. Удосконалено підхід щодо визначення фінансової 
забезпеченості регіону. Розроблено комплексний підхід оцінювання 
бюджетних програм місцевого рівня, що ґрунтується на визначенні 
рангу програми; розрахунку інтегрального показника та вербальній 
оцінці ефективності. Запропоновано економіко-математичну модель 
оцінювання ефективності розподілу бюджетних ресурсів 
побудовану на основі критеріїв реалізації бюджетної програми. 
Імплементовано досвід західних країн, а саме, запропоновано 
створення експертних груп для оцінювання програм та 
запровадження внутрішньої оцінки та самооцінки бюджетних 
програм місцевого рівня. 

Доведено доцільність перерозподілу обсягу фінансування за 
пріоритетними програмами, що мають комплексний характер. 

Ключові слова: бюджетна програма, економіко-математична 
модель, класифікація бюджетних програм, комплексний підхід, 
надходження бюджету, оцінювання програм, показники виконання 
бюджетних програм місцевого рівня, ранжування, структура 
бюджетної програми місцевого рівня, самооцінка бюджетної 
програми, фінансові ресурси, фінансове забезпечення регіону. 
 

48. Торб'як, М. П. Розвиток страхового ринку в умовах 
структурної трансформації економіки: дис… канд. екон. наук : 
08.00.08 / Торб'як Михайло Петрович. - Чернігів, 2013. – 233 c. 

Висвітлено основні результати дослідження теоретико-
методичних основ функціонування та розвитку страхового ринку 
України за умов структурної трансформації. Розкрито економічну 
сутність страхового ринку, його функції, завдання та принципи 
функціонування за умов структурної трансформації економіки. 

Досліджено зарубіжний досвід та особливості державного 
регулювання страхового ринку України. Проаналізовано показники 
функціонування страхового ринку України та його галузевої 
структури. Виявлено причини та наслідки його інформаційної 
закритості та структурних диспропорцій. Досліджено особливості 
формування та використання інвестиційного ресурсу у сфері 
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страхування. Науково обґрунтовано основні рекомендації щодо 
вдосконалення вітчизняного страхового ринку.  

Визначено концептуальні підходи щодо регулювання розвитку 
ринку в Україні, основна мета яких полягає в розробці заходів і 
системи їх реалізації щодо створення сприятливих умов розвитку 
страхового ринку за умов структурної трансформації економіки, 
перетворення його в стратегічно значущий сектор економіки 
України, що забезпечує підвищення економічної стабільності 
суспільства, соціальної захищеності громадян, зниження соціальної 
напруги, залучення інвестиційних ресурсів в економіку. Розроблено 
інструментарій оціннюваня рівня інвестиційного потенціалу 
страхового ринку. 

Ключові слова: страховий ринок, учасники страхового ринку, 
методи державного регулювання страхового ринку, структурна 
трансформація економіки, страхові послуги, страхові посередники. 
 

49. Філіпова, Н. В. Державно-приватне партнерство в 
системі залучення інвестицій в дорожню галузь: дис… канд. 
екон. наук : 08.00.03 / Філіпова Наталія Володимирівна. - Чернігів, 
2013. – 243 c. 

Досліджено теоретичні засади, механізми, форми та моделі 
реалізації державно-приватного партнерства (ДПП). Запропоновано 
організаційно-економічний механізм регулювання ДПП в дорожній 
галузі. Проаналізовано досвід використання ДПП в окремих країнах, 
який показав, що застосування механізмів ДПП для розвитку 
пріоритетних галузей економіки є дієвим засобом. 

Охарактеризовано стан розвитку дорожньої галузі, який 
дозволив підтвердити необхідність залучення приватного сектора, 
що сприятиме вирішенню проблеми фінансування та розвитку 
дорожньою господарства країни. З'ясовано джерела фінансування 
та обгрунтовано необхідність залучення банківського інвестиційного 
ресурсу, оскільки банківські інвестиційні кредити є найпростішою 
формою одержання залученого капіталу.  

Розглянуто інституціональне забезпечення ДПП. Наведено 
удосконалену структуру органів регулювання ДПП в дорожній 
галузі. Визначено основні напрями активізації ДПП в Україні: 
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стимулювання, регулювання, напрями консультування й 
інформування. Сформовано етапи оцінювання доцільності 
використання механізму регулювання ДПП у цій галузі. 

Обґрунтовано необхідність використання ДПП у дорожній 
галузі. Запропоновано два підходи до визначення тарифу за проїзд 
платною автомобільною дорогою: мінімальна фіксована плата з 
транспортного засобу та тариф за проїзд автомобільним шляхом за 
один кілометр. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, банк, 
механізм, ефективність, приватний сектор, дорожня галузь. 
 

50. Шкінь, О. М. Стратегія інноваційного розвитку 
комунального господарства: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / 
Шкінь Олександр Михайлович. - Чернігів, 2013. – 262 c. 

Обґрунтовано теоретичні засади та практичні рекомендації 
щодо формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку 
комунального господарства (КГ) України. Розкрито особливості КГ, 
які визначають специфіку цієї галузі національної економіки як 
об'єкта державного регулювання. Вивчено світовий досвід щодо 
державного управління КГ. Доведено необхідність доповнити 
перелік показників функціонування систем централізованого 
водопостачання та водовідведення показниками інвестиційної та 
інноваційної активності.  

Проаналізовано господарську діяльність у сфері надання 
комунальних послуг, зроблено висновок про відсутність в Україні 
ефективної системи державного регулювання інвестиційно-
інноваційного розвитку системи централізованого водопостачання і 
водовідведення. Обґрунтовано концептуальну модель стратегії 
інноваційного розвитку системи централізованого водопостачання і 
водовідведення в Україні та визначено основні напрями її 
реалізації. 

Ключові слова: державна інноваційна політика, стратегія 
інноваційного розвитку, комунальне господарство, водопостачання і 
водовідведення. 
 

2014 
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51. Басенко, К. О. Формування та реалізація інвестиційної 
політики в будівельній галузі: дис… канд. екон. наук: 08.00.03 / 
Басенко Кіра Олександрівна. - Чернігів, 2014. – 225 c. 

Дисертація присвячена розвитку теоретичних, методичних і 
прикладних засад удосконалення державної інвестиційної політики 
в будівельній галузі в контексті соціально-економічного розвитку 
України. Розкрито економічну сутність інвестиційної політики та 
особливості інвестиційно-будівельних процесів в національній 
економіці, запропоновано механізм державного регулювання 
інвестиційної діяльності в будівельній галузі в умовах ринкової 
економіки, обґрунтовано концептуальні засади та чинники 
формування й реалізації інвестиційної політики в будівельній галузі. 

Проаналізовано вплив інвестиційної політики на розвиток 
інвестиційних процесів у будівельній галузі України, проведено 
моделювання впливу інвестиційної політики на активізацію 
інвестиційного потенціалу будівельної галузі, окреслені основні 
пріоритетні напрямки вдосконалення формування та реалізації 
державної інвестиційної політики в будівельній галузі із 
застосуванням інструментарію моделювання, обґрунтовано 
необхідність застосування державно-приватного партнерства як 
перспективного інструменту реалізації державної інвестиційної 
політики в будівельній галузі. 

Ключові слова: інвестиційна політика, будівельна галузь, 
інвестиційна діяльність, інвестиційно-будівельні процеси, 
інвестиційний потенціал, державно-приватне партнерство. 

 
52. Бригінська, Л. Г. Формування ресурсного 

забезпечення банківської діяльності в Україні: дис… канд. екон. 
наук : 08.00.08 / Бригінська Леся Георгіївна. - Чернігів, 2014. – 177 c. 

У роботі систематизовано теоретичні підходи до дослідження 
понятійного апарату процесів ресурсного забезпечення банківської 
діяльності. Запропоновано новий підхід у дослідженні процесу 
ресурсного забезпечення банківської діяльності через призму його 
відтворення. Введено в понятійний обіг термін «канал ресурсного 
забезпечення банківської діяльності» та побудовано модель зв'язку 
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джерел, інструментів та каналів ресурсного забезпечення в 
сучасних банках. 

Виявлено особливості внутрішньо системної трансформації 
ресурсної бази установ банківської системи. Оцінено потенціал 
ресурсного забезпечення банківської діяльності в межах 
внутрішньонаціонального та зовнішньонаціонального каналу. 

Обґрунтовано шляхи удосконалення ресурсного 
забезпечення банківської діяльності в Україні. Запропоновано 
інструменти розширення внутрішньонаціонального каналу 
ресурсного забезпечення банківської діяльності. Удосконалено 
науково-методичні підходи оцінювання потенціалу країн - донорів 
іноземних ресурсних потоків в банківську систему України. 

Ключові слова: банк, банківські ресурси, відтворення, 
депозит, забезпечення, залучені кошти, канал, капітал, позичені 
кошти, ресурсна база. 

 
53. Бугай, Т. В. Інституційне забезпечення бюджетного 

процесу в Україні: дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Бугай Тетяна 
Володимирівна. - Чернігів, 2014. – 217 с. 

У дисертації досліджено теоретичні та практичні питання 
формування і розвитку інституційного забезпечення бюджетного 
процесу в Україні. Розкрито зміст бюджетного процесу, визначено 
принципи та узагальнено зарубіжний досвід його організації. 
Проаналізовано інституційне забезпечення бюджетного процесу в 
Україні та охарактеризовано сучасний стан його складових: 
інституційно - правової та інституційно-організаційної. 
Запропоновано комплексний підхід до оцінювання ефективності 
бюджетного процесу. Виявлено інституційні деформації бюджетного 
процесу та запропоновано шляхи їх усунення. 

Розроблено модель інституційної архітектоніки бюджетного 
процесу та запропоновано практичні рекомендації щодо 
вдосконалення інституційно - організаційного забезпечення 
бюджетного процесу в Україні. 

Ключові слова: бюджетний процес, державний бюджет, 
видатки бюджету, доходи бюджету, бюджетні інститути, 
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інституційне забезпечення, інституційна архітектоніка, ефективність, 
системний підхід. 

54. Гнєушева, В. О. Фінансові ресурси домогосподарств в 
ринкових умовах : дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Гнєушева 
Вікторія Олександрівна. - Чернігів, 2014. – 247 c. 

У роботі проведено аналіз існуючих поглядів на сутність 
домогосподарств і визначення їх місця та ролі в ринковій 
економічній системі, розкрито сутність та показано структуру 
фінансових ресурсів домогосподарств, запропоновано методичний 
підхід до визначення неспостережених доходів від неоплатної 
домашньої праці членів домогосподарств. 

Проаналізовано стан та динаміку формування й використання 
доходів домогосподарств, досліджено методи та інструменти 
управління фінансовими ресурсами домашніх господарств у 
сучасних умовах, показано вплив кредитів, депозитів та 
заощаджень домогосподарств на зростання ВВП в Україні на основі 
використання регресійної моделі. 

Запропоновано підходи до прогнозування необхідного рівня 
доходів домогосподарств залежно від зростання ВВП та приросту 
споживання, визначено тенденції розподілу фінансових ресурсів у 
сектор домогосподарств у розвинених країнах світу та в Україні, 
досліджено механізм внутрішнього управління фінансовими 
ресурсами домогосподарств та регуляторну політику держави щодо 
оптимізації управління фінансовими ресурсами домогосподарств. 

Ключові слова: домогосподарство, фінансові ресурси, 
доходи, спостережені фінансові ресурси, неспостережені фінансові 
ресурси, заощадження, кредити, депозити, споживання, державне 
регулювання. 

 
55. Грубляк, О. М. Управління державним боргом в 

системі фінансово-бюджетного регулювання: дис… канд. екон. 
наук : 08.00.08 / Грубляк Оксана Михайлівна.- Чернігів, 2014. – 254 
c. 

Обґрунтовано сутність і складові системи управління 
державним боргом, розглянуто основи оцінювання боргового 
навантаження в Україні. Досліджено теоретичні основи державного 
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боргу, вивчено причини формування державного боргу та рівня 
боргового навантаження України. Встановлено складові елементи 
системи управління державним боргом в Україні. Оцінено 
зарубіжний досвід побудови системи управління державним боргом 
та можливості застосування його в Україні.  

Проаналізовано етапи еволюції формування державного 
боргу та становлення системи управління ним. Висвітлено сучасний 
стан системи управління державним боргом в Україні. Визначено 
рівень боргового навантаження на державний бюджет і повноту 
системи показників оцінки боргового навантаження.  

Обґрунтовано взаємовплив дефіциту державного бюджету й 
державного боргу та оцінено ефективність формування 
дефіцитного бюджету за сучасних умов. Удосконалено систему 
управління державним боргом як важливим показником рівня 
економічної безпеки країни. 

Ключові слова: державний борг, зовнішній державний борг, 
внутрішній державний борг, фінансова система, державна 
заборгованість, управління та обслуговування державного боргу. 
 

56. Гуменюк, О. С. Реалізація ендогенного потенціалу 
інноваційного розвитку національної економіки України: дис… 
канд. юрид. наук : 08.00.03 / Гуменюк Олександрв Сергіївна. - 
Чернігів, 2014. – 265 c. 

Дисертація присвячена розвитку теоретико-методичних засад 
ендогенного потенціалу інноваційного розвитку національної 
економіки та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення механізму його реалізації в Україні. Уточнено 
понятійно-категоріальний апарат за досліджуваною тематикою. 
Проаналізовано структурні елементи ендогенного потенціалу та 
форми його реалізації. Визначено пріоритети державного 
регулювання інноваційного розвитку національної економіки в 
контексті реалізації її ендогенного потенціалу. Розроблено 
методику та здійснено оцінку інноваційних можливостей економіки 
України на основі внутрішніх джерел її саморозвитку. 
Охарактеризовано основні проблеми щодо використання внутрішніх 
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ресурсних можливостей економіки України для її інноваційного 
розвитку. 

Визначено напрями вдосконалення механізму реалізації 
ендогенного потенціалу інноваційного розвитку економіки України в 
розрізі його основних елементів. Запропоновано систему заходів 
щодо реалізації інтелектуально- трудового потенціалу як рушійної 
сили активізації інноваційних процесів у національній економіці. 
Обґрунтовано практичні рекомендації щодо інституційного 
забезпечення інноваційного розвитку економіки України. 

Ключові слова: ендогенний потенціал інноваційного 
розвитку національної економіки, механізм реалізації ендогенного 
потенціалу, інноваційного розвитку національної економіки, 
інтелектуально-трудовий потенціал, інституційне забезпечення 
реалізації ендогенного потенціалу, міжпоколінні знаннєві 
трансферти, просторово-часова парадигма ресурсної мобілізації, 
інноваційний кластер. 

 
57. Демченко, О. П. Активізація впливу вищої освіти на 

інноваційний розвиток національного господарства: дис… канд. 
екон. наук : 08.00.03 / Демченко Оксана Петрівна. - Чернігів, 2014. – 
255 c. 

Досліджено теоретичні засади та обґрунтовано практичні 
рекомендації щодо активізації впливу вищої освіти на інноваційний 
розвиток національного господарства України. Узагальнено форми 
та напрями впливу вищої освіти, основні функції університетів у 
системі забезпечення інноваційного розвитку національного 
господарства. Удосконалено та апробовано методичні підходи 
щодо оцінки впливу вищої освіти на інноваційний розвиток, за 
допомогою яких проаналізовано основні інноваційні тенденції у 
вітчизняній сфері вищої освіти та з'ясовано роль вищої освіти у 
передових країнах світу. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, фактори, вища 
освіта, функції, напрями впливу, механізм державного регулювання, 
інструменти. 
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58. Дьякон, А. А. Формування конкурентних переваг 
національної системи вищої освіти: дис… канд. екон. наук : 
08.00.03 / Дьякон Антоніна Анатоліївна. - Чернігів, 2014. – 241 c. 

Досліджено сутність та види конкурентних переваг в контексті 
забезпечення конкурентоспроможності національної системи вищої 
освіти. Узагальнено наукові підходи до управління 
конкурентоспроможністю національної системи вищої освіти. 
Визначено сутність, види та особливості конкурентних переваг на 
ринку освітніх послуг. 

Доведена необхідність та визначені основні напрями 
державної політики забезпечення конкурентоспроможності 
національної системи вищої освіти. Систематизовані методологічні 
підходи та запропонований інтегральний підхід до оцінки 
конкурентних переваг системи вищої освіти. Здійснена інтегральна 
оцінка конкурентоспроможності національної системи вищої освіти 
України. Запропоновані основні напрями посилення конкурентних 
переваг системи вищої освіти України. 

Ключові слова : конкурентні переваги, 
конкурентоспроможність, система вищої освіти, державна політика 
забезпечення конкурентоспроможності системи освіти. 

 
59. Забаштанська, Т. В. Державне регулювання 

комунального господарства України: дис… канд. екон. наук : 
08.00.03 / Забаштанська Тетяна Володимирівна.- Чернігів, 2014. – 
205 c. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано вирішення важливої 
науково - прикладної проблеми розвитку національного 
господарства в частині удосконалення державного регулювання 
комунального господарства. Для вирішення даної проблеми було 
визначено теоретико-методичні основи системного дослідження 
сутності державного регулювання з метою забезпечення розвитку 
комунального господарства, зважаючи на його провідну роль у 
функціонуванні національної економічної системи. 

Розроблено та апробовано методичні підходи до процесу 
ціноутворення на послуги підприємств комунального господарства. 
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Досліджено сучасний стан комунального господарства 
України в цілому та узагальнено етапи його реформування. 
Доведено, що сучасне державне регулювання комунального 
господарства не відповідає вимогам постіндустріального 
суспільства, та не в змозі забезпечити належний рівень 
життєзабезпечення громади та розвитку національної економіки. 

Визначено пріоритетні напрямки державного регулювання 
комунального господарства на загальнодержавному та 
регіональному рівнях, на основі виокремлення декількох типів 
стратегій його розвитку. 

На основі концептуальної схеми процесу державного 
регулювання комунального господарства розроблено інтегральний 
показник оцінки ефективності його державного регулювання в 
основу якого покладено коефіцієнт економії бюджетних ресурсів, 
коефіцієнт економічної ефективності профінансованих заходів та 
коефіцієнт соціальної ефективності комунального господарства. 

Обґрунтовано необхідність запровадження багатофакторної 
регресійної моделі оцінки ефективності функціонування 
комунального господарства, яка дозволяє визначати пріоритетні 
напрями витрачання фінансових ресурсів в комунальному 
господарстві, впливати на його фінансово-майновий стан. 

Ключові слова: державне регулювання, національна 
економіка, комунальне господарство, фінансове забезпечення, 
ефективність державного регулювання, ціноутворення. 

 
60. Кичань, О.М. Організаційно-економічне регулювання 

процесів злиття та поглинання підприємств у національній 
економіці: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Кичань Ольга 
Миколаївна. - Чернігів, 2014. – 287 c. 

Дослідженно теоретико-методичні та науково- практичні 
засади організаційно-економічного регулювання процесів злиття та 
поглинання в економіці України. Поглиблено економічне розуміння 
процесів злиття та поглинання як об'єкта регулювання у 
національній економіці. Визначено вплив регулювання у контексті 
мотивації проведення угод злиття та поглинання. Сформульовані 
теоретичні положення щодо вплину внутрішнього, зовнішнього 
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потенціалу синергізму та потенціалу ринкового домінування злиття 
та поглинання на розвиток національної економіки та економічну 
безпеку держави. 

Охарактеризовані основні заходи організаційно-економічного 
регулювання процесів злиття та поглинання в українській економіці 
з позицій світового досвіду. Розкрито особливості державного 
регулювання цих процесів у національній економіці. 

Розроблено методику та побудовано інтегральну тривимірну 
модель оцінювання процесів злиття та поглинання з метою 
застосування превентивних заходів їх державного регулювання. 
Здійснено оцінку можливостей врахування потенціалу синергізму 
при організаційно-економічному регулюванні реалізації угод злиття 
та поглинання. 

Ключові слова: внутрішній та зовнішній потенціал 
синергізму, економічна безпека, злиття, концентрація, 
організаційно-економічне регулювання, поглинання, потенціал 
ринкового домінування. 

 
61. Клименко, Т. В. Фінансовий потенціал розвитку 

регіону: дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Клименко Тетяна 
Вікторівна.  - Чернігів: ЧДІЕУ, 2014. – 261 c. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і 
практичних засад формування та використання фінансового 
потенціалу розвитку регіону, а також обгрунтуванню стратегії його 
зміцнення. Розкрито економічний зміст фінансового потенціалу 
розвитку регіону, виділено його складові та характерні ознаки. 
Значну увагу приділено обґрунтуванню механізму формування та 
використання фінансового потенціалу розвитку регіону і системі 
його якісної та кількісної оцінки. 

Здійснено оцінку фінансового потенціалу розвитку 
вітчизняних регіонів та розраховано інтегральний показник на 
основі п'яти індикаторів (бюджетний потенціал, фінансовий 
потенціал суб'єктів господарювання, фінансовий потенціал 
домогосподарств, фінансовий потенціал фінансово-кредитних 
установ, фінансовий потенціал зовнішніх інвесторів). 
Запропоновано підхід до комплексної оцінки рівня фінансового 
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потенціалу розвитку регіону в частині нечітко-множинного 
моделювання інтегрального показника, реалізованого за допомогою 
інтелектуальної інформаційної системи, що дало змоги виокремити 
5 типів регіонів за цим критерієм. Застосування диференційованого 
підходу до обрання стратегії зміцнення фінансового потенціалу 
залежно від його рівня дозволило виділити п'ять її типів, кожен з 
яких передбачає впровадження відповідного комплексу заходів, що 
сприятимуть оптимізації фінансових потоків, забезпеченню 
нормального функціонування та стійкому соціально-економічному 
розвитку регіону. 

Ключові слова: фінансовий потенціал розвитку регіону, 
фінансова система регіону, фінансові ресурси регіону, механізм 
формування та використання фінансового потенціалу, стратегія 
зміцнення фінансового потенціалу розвитку регіону. 

62. Кузьменко, Р. В. Організаційно-економічний механізм 
формування та реалізації соціальної політики в Україні: дис… 
канд. екон. наук: 08.00.03 / Кузьменко Руслан Вікторович. - Чернігів, 
2014. – 214 c. 

Висвітлено еволюцію наукової думки щодо сутності 
соціальної політики, обґрунтовано основні складові організаційно-
економічного механізму формування і реалізації соціальної 
політики. 

Проаналізовано сучасний стан реалізації соціальної політики 
в Україні, джерела її фінансового забезпечення. Запропоновано 
методичні підходи щодо оцінювання ефективності реалізації 
соціальної політики шляхом розрахунку інтегрального показника 
соціального розвитку та співставлення його динаміки з видатками 
соціального спрямування.  

Обґрунтовано економічну сутність стратегії підвищення 
ефективності функціонування організаційно-економічного механізму 
формування та реалізації соціальної політики. Визначено шляхи 
вдосконалення організаційного та фінансового забезпечення 
реалізації соціальної політики в Україні. Розроблено 
багатофакторну модель оцінки впливу складових соціальної 
політики на її ефективність, яка забезпечує якісне і точне 
прогнозування змін значень показників. 
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Ключові слова: соціальна політика, організаційно-
економічний механізм, оцінювання ефективності, бюджетне 
забезпечення. 
 

63. Петращук, М. М. Інструменти ринку корпоративних 
цінних паперів у забезпеченні інноваційного розвитку 
економіки України: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Петращук 
Марія Михайлівна. - Чернігів, 2014. – 186 c. 

Дослідженню теоретико - методичні та практичні засади 
використання інструментів ринку корпоративних цінних паперів у 
забезпеченні інноваційної розвитку економіки України. Поглиблено 
економічне розуміння інноваційного розвитку та виділено економічні 
передумови його забезпечення. Сформульовані теоретичні 
положення використання корпоративних цінних паперів у цілях 
інноваційного розвитку економіки. 

Розкрито ресурсно-фінансовий аспект залучення інвестицій в 
активізацію інноваційної діяльності в Україні. Узагальнено світовий 
та вітчизняний досвід залучення інвестицій в інновації 
інструментами ринку корпоративних цінних паперів. 

Досліджено вплив емісії корпоративних цінних паперів на 
результативність інноваційної діяльності та доведено виправданість 
залучення інвестицій в її активізацію додатковою емісією акцій. 
Запропоновано критерієм оцінки доцільності здійснення емісії 
інноваційного спрямування корпоративних цінних паперів при ІРО 
вважати показник первинної доходності. Запропоновані заходи 
державної підтримки використання інструментів ринку 
корпоративних цінних паперів у досягненні інноваційного розвитку 
економіки України з метою стимулювання інвестицій в інноваційну 
діяльність. 

Ключові слова: ринок корпоративних цінних паперів, 
інструменти ринку корпоративних цінних паперів, корпоративні цінні 
папери, акції, корпоративні облігації, інноваційна діяльність, 
інноваційний розвиток, забезпечення інноваційного розвитку, 
первинне публічне розміщення акцій (ІРО), первинна доходність 
акцій. 
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64. Русул, Л. В. Регуляторна політика страхових послуг 
України: дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Русул Любов Василівна. 
- Чернігів, 2014. – 254 c. 

Удосконалено методичні підходи та практичні рекомендації 
щодо підвищення ефективності регулювання українського ринку 
страхових послуг. Розкрито сутність ринку страхових послуг у 
контексті виконування притаманних йому функцій у сучасній 
економіці. Виявлено необхідність державного регулювання ринку 
страхових послуг. Оцінено сучасний стан ринку страхових послуг в 
Україні, виявлено тенденції та проблеми його розвитку як об'єкта 
державного регулювання. Удосконалено класифікацію методів 
державного регулювання ринку страхових послуг. Визначено 
переваги й недоліки чинної системи державного регулювання та 
інструментів регуляторної політики на ринку страхових послуг, а 
також шляхи збільшення ефективності дії цих інструментів. З метою 
підвищення конкурентоспроможності ринку страхових послуг 
запропоновано створення державної перестрахової компанії. 

Розроблено пропозиції щодо застосування інтегрованого 
органу нагляду за всіма суб'єктами фінансового ринку з метою 
оптимізації виконуваних функцій. 

Ключові слова: страхові внески, ринок страхових послуг, 
перестрахування, державне регулювання, фінансовий ринок, 
фінансові ресурси, регулярна політика. 
 

65. Сакун, О. С. Формування національної стратегії 
розвитку локальних інноваційних центрів: дис… канд. екон. наук 
: 08.00.03 / Сакун Олександра Сергіївна. - Чернігів, 2014. – 275 c. 

Дисертація присвячена теоретичним, методичним і 
прикладним аспектам формування національної стратегії розвитку 
локальних інноваційних центрів в Україні. Уточнено понятійний 
апарат за досліджуваною тематикою, розкрито економічну сутність 
локальних інноваційних центрів, досліджено підходи до визначёння 
сутності та структури державного регулювання локальних 
інноваційних центрів. Виявлено основні проблеми державного 
регулювання локальних інноваційних утворень. Теоретико-
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методичні дослідження дозволили обґрунтувати роль локальних 
інноваційних центрів у розвитку національної економіки. 

Проаналізовано основні показники діяльності і розвитку 
локальних інноваційних центрів в Україні, досліджено методичні 
підходи до оцінки розвитку технопарків і бізнес-інкубаторів, 
встановлено особливості фінансуваня українських локальних 
інноваційних центрів. Проведена інтегральна оцінка розвитку 
технопарків України. 

Визначено і охарактеризовано основні напрями формування 
національної стратегії розвитку локальних інноваційних центрів. 
Запропоновано шляхи удосконалення організаційно-економічних 
механізмів підтримки локальних інноваційних центрів за допомогою 
посилення співпраці освіти, науки, виробництва, фінансово-
кредитнх установ і держави. 

Ключові слова: національна стратегія розвитку, національна 
економіка, локальні інноваційні центри, технопарк, технополіс, 
бізнес-інкубатор. 

66. Салямон-Міхєєва, К. Д. Бюджетні видатки в умовах 
реформування міжбюджетних відносин: дис… канд. екон. наук : 
08.00.08 / Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна. - Чернігів, 2014. – 
208 c. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних засад 
бюджетних видатків, їх розподілу та впливу на упорядкування 
міжбюджетних відносин. 

Здійснено ретроспективний аналіз формування сутності 
видатків, розкрито зміст понять "бюджетні видатки”, “міжбюджетні 
відносини”, “розподіл бюджетних видатків”. Досліджено особливості 
розподілу бюджетних видатків в умовах реформування 
міжбюджетних відносин провідних країн світу і обґрунтовані корисні 
приклади для України. 

На основі аналізу бюджетних видатків України протягом 2004-
2013 років, проведено оцінку ефективності розподілу й 
використання бюджетних коштів та визначення впливу видаткової 
частини бюджету на упорядкування міжбюджетних відносин, 
узагальнено основні проблеми взаємозалежності міжбюджетних 
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відносин від бюджетних видатків України та окреслено основні 
напрями оптимізації їх взаємодії. 

Розроблено порівняльний коефіцієнт ефективності 
використання (витрачання) бюджетних видатків, за допомогою 
якого розраховано і у чисельному вираженні проілюстровано 
продуктивність бюджетної політики у розрізі видатків. 

Удосконалено методику ефективного розподілу бюджетних 
видатків в умовах реформування міжбюджетних відносин. 

Ключові слова: бюджет, видатки бюджету, міжбюджетні 
відносини, розподіл бюджетних видатків, реформування 
міжбюджетних відносин. 

67. Шестаковська, Т. Л. Організаційно-економічні основи 
розвитку національної системи загальної середньої освіти : 
дис… канд. екон. наук : 08.00.03/ Шестаковська Тетяна Леонідівна. - 
Чернігів, 2014. – 248 c. 

Дисертація присвячена розвитку теоретичних, методичних і 
прикладних засад удосконалення функціонування національної 
системи загальної середньої освіти. Сформульовані теоретичні 
положення щодо дослідження ролі системи загальної середньої 
освіти в розвитку національної економіки. Досліджено основні 
інструменти державного регулювання процесів розвитку 
національної системи загальної середньої освіти в умовах ринкової 
економіки та запропоновано концептуальну схему організаційно-
економічного механізму розвитку системи загальної середньої 
освіти. 

Проведено аналіз показників на основі запропонованої 
автором методики оцінки розвитку національної системи загальної 
середньої освіти, а також інтегральну оцінку розвитку системи 
загальної середньої освіти, що дало змогу виявити основні фактори 
та проблеми, які впливають на досліджувану галузь. Результатом 
здійсненого аналізу є запропоновані напрямки удосконалення 
організаційно-економічних основ розвитку національної системи 
загальної середньої освіти, які зосереджені на необхідності надання 
доступної якісної освіти та ефективного використання фінансових 
ресурсів. 
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Ключові слова: система загальної середньої освіти, 
організаційно-економічного механізму освіти методика оцінки 
розвитку освіти, освітній кластер, ендаумент, нормативне 
фінансування 

 
68. Шиманська, В. В. Організаційно-економічний механізм 

туристичного комплексу України в контексті євроінтеграції: 
дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Шиманська Вікторія Василівна. - 
Чернігів, 2014. – 236 c. 

Сформульовано та обґрунтовано вихідні положення теорії 
формування організаційно-економічного механізму розвитку 
туристичного комплексу України. Побудовано концептуально-
аналітичну модель реалізації дії організаційно-економічного 
механізму розвитку туристичного комплексу України, формалізація 
якого здійснена при інкорпорації до системо - й 
структуроутворюючого регулятора управлінського інструментарію 
процесного типу. Удосконалено: структурно-логічну схему 
формування оптимальної для України Стратегії управління роз-
витком ТКУ; структуру, сутність та зміст організаційно-економічного 
механізму розвитку туристичного комплексу України, алгоритм 
формування організаційно-економічного механізму розвитку 
туристичного комплексу України за сімома етапами розв’язання 
науково-прикладного завдання; архітектуру системи управління 
розвитком ТКУ. Сформульовано: вихідні положення теорії економіки 
та управління НГ при уточненні дефініцій: туристичний комплекс 
України; ОЕМртку; наукові положення процесно-замкненого 
розв’язання завдань щодо управління розвитком туристичного 
комплексу та перманентного удосконалення його ОЕМртку із 
інкорпорацією до детермінант Стратегії соціально-економічного і 
сталого розвитку; методичні принципи послідовного формулювання 
й обґрунтування необхідних для імплементації на сучасному етапі 
розвитку НГ домінант Стратегії управління розвитком ТКУ. 

Ключові слова: туристичний комплекс, кросінжиніринг, 
державно-приватне партнерство, евро інтеграція. 
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