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12 червня 2014 р. – С. 224-226.

6. Іванюк  У.В.  Вплив  трансформаційних  змін  на  розвиток
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конференції (12 червня 2014 р.). – Львів: Львівський Інститут МАУП, 2014. –
280 с. – С.227-231.

7. Оліховська М.В. / Розвиток агробізнесу в регіонах України в умовах
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2014 року. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2014. – С.256-260.
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Захист  дисертаційної  роботи  на  тему  «Механізми  регулювання  дитячої
праці»  на  засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д  26.247.01  Інституту
демографії  та  соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної  академії
наук  України  (м.  Київ,  16  травня  2014  року)  за  спеціальністю  08.00.07  –
демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Мульска  О. П.  Механізми  регулювання  дитячої  праці  :  автореф.  дис.  ...
канд. екон. наук, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і
політика» / Мульска О. П.  - Львів, 2014. – 20 с.

9. Перелік конференцій, що проведені власними силами або спільно (в
т.ч.  –  за  Планом проведення наукових конференцій та  науково-
методичних семінарів у МАУП у 2013 році), орієнтовна кількість
учасників

Таблиця 1

Перелік конференцій та семінарів, в яких брали участь виконавці науково-
дослідної теми  «Формування і використання територіальних міграційних

систем для забезпечення сталого розвитку регіонів»

№ 
з/п

Назва Місце та дата проведення
Кількість
учасників

1

Міжнародна науково-практична 
конференція “Соціально-демографічні 
зрушення: чинники та перспективи. 

м. Київ, Інститут демографії
та соціальних досліджень

НАН України
17-18 грудня 2013 року

1

2

Науково-практична конференція 
«Суспільні трансформації і безпека: 
глобальний, національний та 
особистісний виміри»

м. Львів, Львівський
інститут МАУП.
12 червня 2014 р.

6

3

V міжнародна науково-практична 
конференція “Інноваційна економіка, 
інтелектуальна власність та трансфер 
технологій”  

Дніпропетровськ, 16 -
18 квітня 2014 р.

1

4
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4

Всеукраїнська  науково-практична
конференція  «Актуальні  питання
юридичної науки-2014».  

м. Львів,
25 квітня 2014 р.

2

6
XIII-й міжнародний науковий семінар 
«Сучасні проблеми інформатики в 
управлінні, економіці, освіті»

Міжнародна академія
інформатики та

Національна академія
управління 30 червня-4

липня 2014 року

2

5
Науково-методичний семінар на тему  “
 «Культура як етико--ціннісний двигун 
розвитку нації» ”  

м. Львів, Інститут
регіональних досліджень

НАНУ.
10 жовтня 2014 р.

3

7
II-а Міжнародна науково-практична 
конференція “ Туризм і гостинність в 
Україні: Матеріали” 

м. Черкаси. Черкаський
національний університет

імені Богдана
Хмельницького

16-17 жовтня 2014 року 

1

10.Оцінка  стану  роботи,  основні  наукові  результати  згідно  з  технічним
завданням НДР і календарним планом (2-3 стор.).

Одним  із  завдань завершального етапу наукового дослідження було обґрунтування
параметрів конкурентоспроможності територіальних міграційних систем (у світлі підписання
Україною асоціації про зону вільної торгівлі з ЄС).

Конкурентоспроможність,  тобто  здатність  до  досягнення  успіху  в  економічному
суперництві,  в  аспекті  регіонального  розвитку,  можна  розуміти  як  готовність  до
використання внутрішніх і зовнішніх обставин, що змінюються, для покращання становища
регіону  у  міжрегіональному  суперництві.  Отже,  конкурентоспроможність  ТМС означає
переважне  створення  таких  структурних  комбінацій,  які  уможливлюють  оптимальне
використання  ресурсів  та  їх  комерціалізацію.  Менш  розвинені  регіони  повинні  прагнути
зміни цього становища. Активне втручання органів влади, які спонукають або підтримують
ініціативи  щодо  покращання  ситуації,  є  складовою  регіональної  політики  —  однієї  з
найважливіших сфер економічної політики держави. 

Конкурентоспроможність  ТМС можна  визначити  як  порівняльну  характеристику
якісних й вартісних параметрів робочої сили трудових мігрантів, їх послуг праці відносно
послуг праці-конкурентів (позаміграційного контингенту економічно активного населення), а
також  середовища,  у  якому  формуються  трансакційні  витрати,  пов’язані  з  доведенням
«носія»  послуг  праці  на  ринок.  У  світлі  сказаного  виникає  потреба  визначення  системи
параметрів,  призначених  для  аналізу  конкурентоспроможності  соціально-економічної
системи, якою є ТМС. 

Авторський підхід до оцінювання КСП регіонів у контексті їх міграційного потенціалу
базується на врахуванні таких основних складових:

 людські та природні ресурси регіону, їх обсяг та якість;

 ринково-орієнтована та соціальна інфраструктура регіонального розвитку;

 рівень розвитку бізнесу, у тому числі малого і середнього, його ефективність та

експортна орієнтованість.
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Визначені  складові  узгоджуються  з  глобальними  концепціями  щодо  оцінювання
конкурентоспроможності,  запропонованими  Всесвітнім  економічним  форумом  та  Фондом
“Ефективне  управління”,  водночас,  враховують  можливості  виключно  статистичного
оцінювання показників, які характеризують кожну з них. В обґрунтуванні вибору показників
статистичної  оцінки  основних  складових  конкурентоспроможності  автори  враховували  їх
наявність  у  програмах  державних  статистичних  обстежень,  у  тому  числі  агрегування  і
публікацію відповідних даних у друкованих та електронних виданнях Держстату України у
регіональному розрізі.  

Комплексне врахування сукупності  показників  оцінювання конкурентоспроможності
регіонів  України передбачає  побудову інтегральних показників  за складовими:  людські  та
природні  ресурси  регіону, ринково-орієнтована  інфраструктура  регіонального  розвитку,
розвиток бізнесу. 

У  визначенні  вагових  коефіцієнтів  використовують  як  формалізовані,  так  і
неформалізовані,  зокрема  експертні  методи  оцінювання.  В якості  формалізованих  методів
застосовано  формулу  Фішберна.  Перелік  часткових  показників  інтегральної  оцінки  КСП
регонів України та їх вагові коефіцієнти в інтегральній оцінці наведено у таблиці 1.

До першої десятки лідерів за статистичною оцінкою розвитку людських і природних
ресурсів регіону у 2012 році увійшли Полтавська, Сумська, Київська, Харківська, Вінницька,
Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області.  

За  субіндексом “Людські  та  природні  ресурси”  останні  місця  посідають АР Крим,
Донецька, Одеська,  Закарпатська,  Дніпропетровська області.  Дещо несподіваними, з точки
зору ресурсного потенціалу КСП,  виявились низькі місця АР Крим, Закарпаття та Одещини.
Це  свідчить  про  необхідність  більш  повного  врахування  у  комплексній  оцінці
конкурентоспроможності регіону усіх видів його природних ресурсів, зокрема рекреаційних.

За інтегральною статистичною оцінкою розвитку інфраструктури як складової КСП
регіонів  у  першу  десятку  лідерів  за  2012  рік  увійшли  Львівська,  Донецька,  Чернівецька,
Тернопільська,  Вінницька,  Харківська,  Дніпропетровська,   Хмельницька,  Полтавська,
Київська  області.  Менш  розвинена  ринково-орієнтована  інфраструктура  у  Херсонській,
Рівненській, Кіровоградській, Луганській, Чернігівській областях. 

У першу десятку лідерів  за  статистичною оцінкою розвитку бізнесу як  складовою
КСП регіонів  у  2012 році  увійшли Київська,  Одеська,  Харківська,  Донецька,  Полтавська,
Запорізька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська області та АР Крим. Порівняно з
іншими регіонами значно поступаються  за показниками продуктивності  та  інноваційності
економіки  Чернівецька,  Закарпатська,  Рівненська,  Житомирська  та  Хмельницька  області.
Важливо зауважити, що переважна більшість регіонів, які посідають останні місця за рівнем
розвитку конкурентного середовища та бізнесу, мають високі рівні обсягів трудової еміграції
та  міграційної  активності  загалом.  Рівень  участі  населення  віком 15-70 років  у  трудових
міграціях  коливається  від  майже  нульових  значень  в  деяких  північних,  центральних,
південних  та  східних  регіонах  до  понад  20%  на  Закарпатті.  Загалом  величина  цього
показника  зменшується  в  напряму  із  заходу  на  схід.  Понижені  значення  рівня  участі  у
трудових міграціях фіксуються у регіонах, прилеглих до столиці України, а також у самому
Києві.
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Показники інтегральної оцінки КСП регіонів України та їх вагові коефіцієнти

Складові

Ваговий
коефіці-

єнт
складо-

вої в
інтеграль

ній
оцінці
КСП

Групи
показни-

ків у
складовій

Ваговий
коефі-
цієнт

групи у
відповід

ній
складо-

вій

Підгрупи

Ваго-
вий

коефіці
єнт під-
групи у
групі

Показ-
ники

підгрупи
(групи)

Ваго-
вий

коефі-
цієнт
показ-
ника у
підгру

пі

Ваговий
коефіцієнт
показника
у відповід-

ній
складовій

КСП

А 1 2 3 4 5 6 7 8=3*5*7

Людські та
природні

ресурси регіону
0,333

Людські
ресурси

0,67

здоров’я 0,67

коефіцієнт 
дитячої 
смертності

0,50 0,224
(0,67*0,67

*0,5
захворювані
сть на ВІЛ…

0,33 0,148

коефіцієнт 
злочинності

0,17 0,076

освіта 0,33

охоплення 
дітей 
дошкільною 
освітою

0,67 0,148

охоплення 
населення 
вищою 
освітою

0,33 0,072

Природні
ресурси

0,33
с/г угіддя 0,5 площа с/г 

угідь
- 0,165

корисні
копалини

0,5 корисні 
копалини

- 0,165

Разом 1 1.0

Ринково-
орієнтована

інфраструктура
регіонального

розвитку

0,333

Транспорт
на

0,67 - -

щільність 
автодоріг

0,67 0,449

щільність 
залізничних 
колій

0,33 0,221

Інформаці
йна

0,33 - -

кількість 
користувачів
Інтернет

0,67 0,221

кількість 
абонентів 
мобільного 
зв’язку 

0,33 0,109

Разом 1 1,0

Розвиток бізнесу 0,333

Конкурен
ція

0,33

Розвиток
МСБ

0,67

частка МСБ 
у 
реалізованій
продукції

- 0,221

Кількість
СПД

0,33

кількість 
СПД на 10 
тис. 
населення

- 0,109

Ефективні
сть

бізнесу
0,67

Продуктив
ність

0,5

Обсяг 
реалізованої 
продукції на
одного 
зайнятого

- 0,335

Інновацій-
ність

0,33

Обсяг 
реалізованої 
інноваційної
продукції

- 0,221

Експортна
орієнтовані

сть
0,17

Обсяг 
експорту на 
одного 
зайнятого

- 0,114

Разом 1 1,0

Розрахунки авторів
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Для  порівняльного  аналізу   КСП  регіонів  одночасно  за  усіма  складовими,  які
визначають їх конкурентоспроможність, обчислено інтегральну оцінку за  формулою:

де  – зведена інтегральна оцінка КСП регіону;  – інтегральна оцінка КСП регіону за

складовою «Людські та природні ресурси»;  – ваговий коефіцієнт комплексу «Людські та

природні ресурси»;  – інтегральна оцінка комплексу «Ринково-орієнтована інфраструктура

регіонального  розвитку»;  W2  –  ваговий  коефіцієнт  комплексу  «Ринково-орієнтована

інфраструктура  регіонального  розвитку»;    –  інтегральна  оцінка  комплексу  «Розвиток

бізнесу»;  – ваговий коефіцієнт комплексу «Розвиток бізнесу». Вагові коефіцієнти кожної

із складових у зведеній інтегральній оцінці  КСП регіону прийнято однакові, тобто, wi.=0,333.
За  інтегральною  оцінкою  конкурентоспроможності  до  першої  десятки  лідерів  у  за

2012  рік  увійшли  Харківська,  Львівська,  Київська,  Полтавська,  Донецька,  Тернопільська,
Вінницька,  Івано-Франківська,  Одеська,  Дніпропетровська  області.  Найгірший  рейтинг  за
рівнем  конкурентоспроможності  виявився  у  Рівненській,  Чернігівській,  Закарпатській,
Херсонській, Житомирській областях  

Рівень конкурентоспроможності інших регіонів має перехідний характер, що можна
пояснити  значними  коливаннями  у  показниках,  які  характеризують  ресурсний  потенціал,
інфраструктуру та розвиток регіонального бізнесу. Кожен із  регіонів  України має сильні  і
слабкі сторони розвитку свого конкурентного середовища, які відіграють роль стимуляторів і
дестимуляторів  міграційної  активності.  Цей  висновок  підтверджують  результати
кореляційного  аналізу  взаємозв’язку  інтегральної  оцінки  КСП  регіонів  України  та
коефіцієнту міграційної активності. Значення рангової кореляції Спірмена між зазначеними
показниками становить 0,56 і свідчить про помітний взаємозв’язок конкурентоспроможності
регіону  та  інтенсивністю  в  ньому  міграційних  процесів.  Саме  тому  розраховані  оцінки
конкурентоспроможності  регіонального  розвитку  можуть  бути  використані  в  якості
інформаційної  підтримки  управлінських  рішень,  пов’язаних  з  підвищенням
конкурентоспроможності  кожного регіону  як  одного з  визначальних  чинників  міграційної
активності та сталого розвитку територіальних міграційних систем.

11. Наявність  (витяг  з)  ухвали  засідання  кафедри або Вченої  ради
(зазначити  дату,  №)  за  підсумками  розгляду  і  обґрунтування
роботи. 

Звіт про виконання науково-дослідної теми «Формування і використання
територіальних  міграційних  систем  для  забезпечення  сталого  розвитку
регіонів»  заслухано  на  засіданні  філії  кафедри  менеджменту  організації  ЛІ
МАУП в ІРД НАН України. Протокол № 4/14/15 від 20.11.2014.
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