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свои аналитические функции предложена методика, основанная на анализе связей внутри ОСУ.
Определено, что аналитический уровень структуры управления существенно зависти от структуры
связей в принятой ОСУ.
Потенциальный аналитический уровень организации повышается при наличии в ней
аналитического центра с ситуативными связями взаимодействия. Создание таких центров требует
дополнительных ресурсов, однако это оправданно в случае компенсации этих затрат выгодами от
эффективного управления организацией.
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інноваційний розвиток регіонів
Постановка проблеми. Економіка в розвинених країнах значною мірою залежить від
успішного розвитку інновацій, тобто базується на застосуванні нових знань, сучасних
інформаційних технологій з метою виробництва нових прогресивних товарів, послуг, операцій
тощо. Глобальною тенденцією стали дерегуляція ринків і зниження або ліквідація бар'єрів на шляху
до вільної торгівлі, а також установлення правил і умов міжнародної торгівлі. Завдяки цьому
внутрішні й регіональні ринки здобувають загальні риси й висувають єдині вимоги й до виробників,
і до постачальників товарів, послуг, операцій.
У таких умовах активізація інноваційної діяльності стає одним з найважливіших факторів, що
визначає успіх виробничої й підприємницької діяльності як на внутрішньому, так і на
міжнародному ринку, бо вона може дати відчутні переваги в конкурентній боротьбі. Тому існує
проблема необхідності розкрити сутність розвитку регіональної економічної системи інноваційного
типу, що характеризується новими цілями, інноваційними засобами, які досягаються з
використанням певних ресурсів.
Будь-які розробки стратегій і механізмів переходу на інноваційну модель розвитку повинні
базуватися на результатах ретельного аналізу загальних тенденцій світової господарської системи і
скрупульозної оцінки ситуації в кожному регіоні України. Без цього просто неможливо визначити
реалістичні напрями прориву і стратегії формування власних виробничих ніш у світовому
господарстві, а також запропонувати адекватні цьому завданню механізми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам управління регіональним розвитком
приділялася увага в працях вітчизняних учених: Т. Т. Авдєєвої, Ю. М. Бажала, Б. М. Данилишина,
Є. Г. Коваленко, М. І. Маниліч, Г. Г. Фетисової. Дослідженню проблем інноваційного розвитку
економіки України присвячені праці багатьох вітчизняних учених, серед яких П. П. Микитюк [3],
В. В. Стадник, М. М. Йохна [4], Н. Н. Ткачова, С. О. Чернов [7], при цьому детальному аналізу
інноваційного потенціалу різних регіонів України приділено недостатню увагу.
Мета статті – визначення найбільш пріоритетних за рівнем інноваційного потенціалу регіонів
із метою забезпечення потреб вітчизняними товарами, послугами, операціями для внутрішнього й
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зовнішнього ринків.
Виклад основного матеріалу. Стратегічна мета будь-якого регіону – стійке і довгострокове
економічне зростання. Основою управління інноваційним розвитком регіонів є їх державне
регулювання та підтримка [6].
Інтерес до дослідження сучасної інноваційної діяльності в економіці диктується значенням
технологічного розвитку як фактора конкурентоспроможності підприємств. Відомо, що
конкурентоспроможність продукції залежить від низки факторів, серед яких:
- відповідність технічного рівня продукції останнім досягненням науково-технічного прогресу;
- відповідність якості продукції вимогам споживачів, у тому числі екологічним і ергономічним,
а не тільки вузькоутилітарним;
- урахування тенденцій розвитку відповідного ринкового сектора;
- умови виробництва, поставки й збуту;
- собівартість продукції та інші фінансові фактори;
- правовий статус об'єктів інтелектуальної власності, які задіяні у виробництві або діяльності з
просування продукції на внутрішній або зовнішній ринок та її збут [7].
Ефективність використання науково-технічних досягнень визначається не тільки рівнем
наукових досліджень і розробок, а й цілим комплексом технічних, виробничих, організаційних,
маркетингових, фінансових операцій, складовими інноваційного процесу, які є його невід’ємним
елементом. У зв'язку з цим з'являється необхідність у розробці сучасної інформаційної бази,
покликаної відбити процес виробництва, впровадження й поширення на ринку нових або
вдосконалених продуктів, послуг, операцій і технологічних процесів.
Для інноваційної діяльності в Україні характерна низька віддача. В основі низької
результативності інновацій лежить такий комплекс факторів, що перешкоджають їх розвитку:
1) нестійка економічна та політична ситуація в країні утрудняє достовірну оцінку попиту на
інноваційну продукцію навіть на короткострокову перспективу;
2) часом необхідність у подібній інноваційній продукції може відпасти ще до її появи на ринку.
У сполученні з недостатнім досвідом маркетингових досліджень це може бути серйозною
перешкодою на шляху просування нових продуктів до споживача на внутрішньому ринку. А
низький рівень конкурентоспроможності інноваційної продукції й послуг утрудняє їх просування на
зовнішні ринки;
3) низький інноваційний потенціал підприємств, нестача інформації про нові технології, майже
повна відсутність інформації про ринки збуту й недостатні можливості для кооперування з іншими
підприємствами й організаціями.
Всі ці негативні обставини є наслідком розриву, який склався ще в складні 90-ті роки минулого
століття, коли відбувся розрив виробничого, економічного та інформаційного зв'язків.
Інноваційний потенціал визначає широке коло можливостей використання виробничою та
організаційною системою власних чи позикових інноваційних ресурсів [6]. Тому використання
внутрішнього інноваційного потенціалу як об'єкта управління дозволяє формувати плани,
організаційні форми й проекти застосування різних інноваційних ресурсів із включенням їх у
програми розвитку, підтримки оптимального балансу системи інноваційних ресурсів, збільшувати
можливості використання фінансових ресурсів в інновації й знизити ризик використання інновацій.
На основі статистичного аналізу даних [5; 6; 8] проведено оцінку та класифікацію
інноваційного потенціалу регіонів України і можливості активізації його використання. Результати
наведено в таблиці.
Таблиця
Класифікація регіонів України за рівнем інноваційного потенціалу
Група і рівень
інноваційного
потенціалу

Регіони, що входять до
групи

Перша група
(високий
інноваційний
потенціал)

Міста: Київ, Донецьк,
Дніпропетровськ,
Запоріжжя.
Регіони: Київський,
Донецький,
Дніпропетровський,
Запорізький,
Харківський, Одеський

Характеристика активізації інноваційного
потенціалу
Регіони з інноваційною самодостатністю,
можуть забезпечувати найбільш ефективне
вкладення державних інвестиційних ресурсів у
розвиток їх інноваційного потенціалу за умов
розробки комплексу заходів державної підтримки
інноваційної
діяльності
на
поточний
й
короткостроковий період.
Можуть
забезпечувати
інноваційною
продукцією не тільки внутрішній ринок, а й
зовнішній
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Друга група
(середній
інноваційний
потенціал)

Третя група
(низький
інноваційний
потенціал)

Четверта група
(дуже низький,
або відсутній
інноваційний
потенціал)

Автономна Республіка
Крим.
Міста: Севастополь.
Регіони: Закарпатський,
Луганський,
Миколаївський
Регіони:
Херсонський,
Вінницький,
Житомирський, ІваноФранківський,
Кіровоградський,
Львівський,
Полтавський,
Рівненський, Сумський,
Чернігівський
Регіони: Волинський,
Хмельницький,
Тернопільський,
Черкаський,
Чернівецький

Закінчення таблиці
Регіони, які потребують певних витрат,
фінансових ресурсів, пільгового оподатковування,
а також розробки комплексу заходів державної
підтримки інноваційної діяльності не тільки на
поточний і короткостроковий період, а й на
довгострокову перспективу.
Здатні
забезпечувати
інноваційною
продукцією внутрішній ринок і частково
зовнішній.
Регіони, які потребують великих фінансових
ресурсів і розробки спеціальних заходів державної
підтримки інноваційної діяльності в перспективі.
Мета – часткове забезпечення інноваційною
продукцією на внутрішньому ринку

Регіони, що потребують дуже великих
фінансових
витрат,
розробки
особливих
індивідуальних заходів державної підтримки
поетапного розвитку інноваційної діяльності

До першої групи входять такі «регіони-лідери», які мають достатньо розвинутий інноваційний
потенціал і можливості для його активізації. Це насамперед центри зосередження наукового,
промислового потенціалу країни. Зазначено, що регіони даної групи можуть служити полігоном для
найефективнішого вкладення державних інвестиційних ресурсів у розвиток інновацій, а також
забезпечувати конкурентоспроможною інноваційною продукцією не тільки внутрішній, а й
зовнішній ринок. Мета – виробляти якісну конкурентоздатну продукцію, брати участь у тендерах
великих міжнародних груп.
Слід зазначити, що потенціал економічного зростання в цій групі формується в таких галузях:
машинобудівельного комплексу (наприклад, розвиток виробництва сучасного громадського
транспорту); ракето- та авіабудування; вугільної промисловості; виробництва металлу та матеріалів
із нього, металообробка; хімічна промисловість; виробництво будівельних матеріалів; IT –
технологія та зв'язок.
До другої групи за розвитком інноваційного потенціалу, відповідно до середнього рівня країни,
входять такі регіони, що мають певний природноресурсний потенціал. Особливої уваги потребують
регіони, в яких потенціал економічного зростання формується в галузях нафто- галузевого
комплексу; агропромислового комплексу; целлюлозного комплексу, які можуть випускати
конкурентоздатну продукцію для внутрішнього споживання та експорту.
Мета – побудувати інноваційну модель, яка здатна підвищити конкурентоздатність галузей та
визначених регіонів і забезпечити якісний та кількісний результат.
У цій групі можна розвивати інновації в галузях біотехнологій та агропромислового комплексу;
виробництва вина та виноматеріалів; електроенергетики; розвитку туризму.
У третій групі перебувають регіони з інноваційним потенціалом нижче середньоукраїнського рівня та зумовлені моносировинною спеціалізацією. Незважаючи на це, є можливість
розвивати лісовий та целлюлозний комплекс; виробляти екологічно чисту сільсько-господарську
продукцію, яка користується все більшим попитом не тільки в Україні, а й у зарубіжних країнах;
виробництво природних продовольчих товарів.
При необхідних великих фінансових витратах активізація інноваційного потенціалу даних
регіонів потребує менших ресурсів і часу, ніж для регіонів четвертої групи з дуже низьким або
відсутнім інноваційним потенціалом. До четвертої групи входять такі регіони, більша частина з
яких не має навіть природних ресурсів. На сьогодні це найвідсталіші регіони України, що не мають
розвинутої промислової та наукової бази і є, практично, непривабливими для інноваційного
розвитку. На жаль, нині реалізація стратегії інноваційного економічного росту в цих регіонах
практично безперспективна.
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Що стосується шляхів формування й розвитку регіональної інфраструктури інноваційної й
науково-технічної діяльності як цілісного багатофункціонального комплексу, то для цього
насамперед потрібні:
1) інформаційне забезпечення інноваційної діяльності;
2) експертиза інноваційних програм і проектів;
3) фінансово-економічне забезпечення інновацій;
4) виробничо-технологічна підтримка;
5) сертифікація наукомісткої продукції;
6) просування розробок на внутрішній, а в перспективі і на зовнішній ринок;
7) підготовка й перепідготовка кадрів;
8) координація й регулювання розвитку науково-технічної й інноваційної діяльності.
Висновок. Таким чином, при аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася наразі у
регіонах України, стає ясним, що для розвитку національного внутрішнього ринку, зменшення
імпорту необхідно:
- насамперед проводити стратегію регіонального стійкого розвитку для регіонів-лідерів (перша
група) і в подальшому для другої групи, а у перспективі, що підтягнуться й останні групи;
- проводити стратегію інноваційного прориву, особливо в тих галузях, у яких Україна завжди
була лідером і одним із головних експортерів (сільське господарство, металургія, вугільна
промисловість та ін.).
Тому
для
активізації
інноваційної
діяльності
необхідно
створювати
більш
конкурентоспроможну продукцію й запропонувати її як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках як альтернативу кращим світовим аналогам. Тобто потрібно досягти іншого, більш високого
ступеня забезпечення внутрішнього ринку якісною вітчизняною продукцією. А для цього перш за
все необхідно реструктурувати науковий потенціал країни; розвивати високотехнічні сектори
економіки з використанням резервів інтеграції і глобалізації.
Запропоновані інституційні й структурні перетворення, організовані на принципах
інноваційного менеджменту, можуть стати основою для кількісного і якісного зростання науковотехнічного й інноваційного потенціалів регіону.
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УДК 69.059.7
Комплексний підхід до забезпечення енергозбереження при реконструкції житлового
фонду / Т. С. Кравчуновська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури. – Д. : ПДАБА, 2013. – № 4. – С. 4 – 8. – рис. 1. – табл. 2. – Бібліогр.: (15 назв.).
Проаналізовано основні принципи комплексного формування енергозбереження при
реконструкції житлового фонду та вторинній забудові житлових мікрорайонів.
Ключові слова: реконструкція, житловий фонд, енергозбереження, вторинна забудова,
енергоефективність.
Комплексный подход к обеспечению энергосбережения при реконструкции
жилищного фонда / Т. С. Кравчуновская // Вісник Придніпровської державної академії
будівництва та архітектури. – Д. : ПГАСА, 2013. – № 4. – С. 4 – 8. – рис. 1. – табл. 2. –
Библиогр.: (15 назв.).
Проанализированы основные принципы комплексного формирования энергосбережения
при реконструкции жилищного фонда и вторичной застройке жилых микрорайонов.
Ключевые слова: реконструкция, жилищный фонд, энергосбережение, вторичная
застройка, энергоэффективность.
Complex approach to providing of energy-saving at the reconstruction of housing fund /
Т. Kravchunovska // Vysnyk of Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and
Architecture. – D. : PSACEA, 2013. – № 4. – P. – . – рiс. 1. – tаbl. 2. – Bibliogr.: (15 names).
Basic principles of the complex forming of energy-saving at the reconstruction of housing fund
and the building of dwellings microregions are analysed.
Keywords: reconstruction, housing fund, energy-saving, secondarybuildings,energy efficiency.
УДК 681.3:669.046.462
Дослідження алгоритмів нечіткої кластеризації в задачах аналізу якості антрацитів /
К. Ю. Новікова, О. І. Михальов, В. Л. Зубов // Вісник Придніпровської державної академії
будівництва та архітектури – Д. : ПДАБА, 2013. – № 4. – С. 8 − 12. – рис. 2. – Бібліогр.:
(5 назв).
Стаття присвячена дослідженню алгоритмів нечіткої кластеризації в задачах аналізу якості
антрацитів. Для дослідження було реалізовано два алгоритми нечіткої кластеризації: с-середніх
та субтрактивний метод нечіткої кластеризації в задачах аналізу якості антрацитів.
Ключові слова: кластерний аналіз, кластер, нечітка кластеризація, алгоритм fcm,
субтрактивна кластеризація, центр кластера, структури антрацитів.
Исследование алгоритмов нечеткой кластеризации в задачах анализа качества
антрацитов / Е. Ю. Новикова, А. И. Михалев, В. Л. Зубов // Вісник Придніпровської
державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПГАСА, 2013. – № 4. – С. 8 – 12. –
рис. 2. – Библиогр.: (5 назв).
Работа посвящена исследованию алгоритмов нечеткой кластеризации в задачах анализа
качества антрацитов. Для исследования было реализовано два алгоритма нечеткой
кластеризации: с-средних и субтрактивный метод нечеткой кластеризации в задачах анализа
качества антрацитов.
Ключевые слова: кластерный анализ, кластер, нечеткая кластеризация, алгоритм fcm,
субтрактивная кластеризация, центр кластера, структуры антрацитов.
The study of fuzzy clustering algorithms for analysis quality anthracite / К. Novikov,
A. Mikhalev, V. Zubov // Vysnyk of Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and
Architecture. – D. : PSACEA, 2013. – № 4. – P. 8 – 12. – pic. 2. – Bibliogr.: (5 names).
Work is a study of fuzzy clustering algorithms for analysis of quality anthracite. For research
work was completed two fuzzy clustering algorithms: c-means and subtractive fuzzy clustering
method for analysis of quality anthracite.
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УДК 621.868.27
Організаційно-технологічні рішення розбирання пошкоджених та тих, які
реконструюються, споруд та будівель / С. В. Шатов // Вісник Придніпровської державної
академії будівництва та архітектури. – Д. : ПДАБА, 2013. – № 4. – С. 12 – 17. –рис. 6. –
Бібліогр.: (11 назв.).
Розроблені
організаційно-технологічні
рішення
розбирання
пошкоджених
та
реконструйованих споруд та будівель полягають у використанні кранів із люльками для
робітників та у почерговому вилученні будівельних елементів із споруд та будівель. Визначено
експлуатаційну продуктивність кранів із гаковою підвіскою та захватом.
Ключові слова: техногенні аварії, стихійні лиха, пошкоджені споруди та будівлі,
розбирання споруд, реконструкція, засоби механізації.
Организационно-технологические
решения
разборки
поврежденных
и
реконструируемых сооружений и зданий / С. В. Шатов // Вісник Придніпровської
державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПГАСА, 2013. – № 4. – С. 12 – 17. –
рис. 6. – Библиогр.: (11 назв.).
Разработанные организационно-технологические решения разборки поврежденных и
реконструируемых сооружений и зданий заключаются в использовании кранов с люльками для
рабочих и в поочередном извлечении строительных элементов из сооружений и зданий.
Определена эксплуатационная производительность кранов с крюковой подвеской и захватом.
Ключевые слова: техногенные аварии,стихийные бедствия, поврежденные сооружения и
здания, реконструкция, средства механизации.
Organizacion-tekhnologichal decisions of sorting out damaged and those which are
reconstructed, constructions and buildings / S. V. Shatov // Visnyk of Pridneprovsk State
Academy of Civil Engineering and Architecture. – D. : PSACEA, 2013. – № 4. – P. 12 – 17. – pic.
6. – Bibliogr.: (11 names).
The оrganizacionno-tekhnologicheskie decisions of sorting out are developed damaged and those
which are reconstructed, constructions and buildings which consist in a cranage with cradles for
workers and in by turn extraction of build elements from constructions and buildings. The operating
productivity of faucets is certain with a hook pendant and capture.
Key words: technogenic failures, natural calamities, damaged constructions and buildings,
reconstruction, facilities of mechanization.
УДК 656.13-049.7
Особливості побудови емпіричних регресивних моделей при моделюванні
технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту / Г. В. Заяць // Вісник
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПДАБА, 2013. –
№ 4. – С. 17 – 25. – рис. 2. – Бібліограф. : (9 назв.).
Визначено найоптимальніші методи побудуви емпіричних регресійних моделей при
моделюванні технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту.
Ключові слова: технологічний процес, модель, регресія, кореляція, імовірність,
адекватність, точність.
Особенности построения эмпирических регрессивных моделей при моделировании
технологических процессов предприятий автомобильного транспорта / Г. В. Заяц //
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПГАСА,
2013. – № 4. – С. 17 – 25. – рис. 2. – Бібліогр.: (9 назв.).
Определены наиболее оптимальные методы построения эмпирических регрессионных
моделей при моделировании технологических процессов предприятий автомобильного
транспорта.
Ключевые слова: технологический процесс, модель, регрессия, корреляция, вероятность,
адекватность, точность.
Features of development of empiric regressive models at the design of technological
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processes of enterprises of motor transport / G. Zayats // Visnyk of Pridneprovsk State Academy
of Civil Engineering and Architecture. − D. : PSACEA, 2013. − № 4. – P. 17 – 25. − pic. 2. −
Bibliogr.: (9 names).
Optimum methods of construction regressive models at the design of technological processes of
enterprises of motor transport certain
Key words: technological process, model, regression, correlation, probability, adequacy,
exactness.
УДК 625.1
Економічна оцінка ефективності застосування динамічних стабілізаторів /
О. С. Чернишова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури. – Д. : ПДАБА, 2013. – № 4. – С. 26 – 31. – рис. 5. – Бібліогр.: (8 назв.).
Наведено результати досліджень ефективності застосування динамічних стабілізаторів
після виконання капітального ремонту або модернізації колії.
Ключові слова: динамічна стабілізація колії, сили взаємодії, експлуатаційні витрати,
економічний ефект.
Экономическая оценка эффективности применения динамических стабилизаторов /
О. С. Чернышова // Вісник Придніпровської держаної академії будівництав та
архітектури. – Д. : ПГАСА, 2013. – № 4. – С. 26 – 31. – рис. 5. – Библиогр.: (8 назв.).
Изложены результаты исследований эффективности применения динамических
стабилизаторов после выполнения капитального ремонта или модернизации пути.
Ключевые слова: динамическая стабилизация пути, силы взаимодействия,
эксплуатационные расходы, экономический эффект.
Economic evaluation of the effectiveness of the dynamic stabilizers / O. Chernyshova //
Vysnyk of Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture. – D. : PSACEA,
2013. – № 4. – P. 26 − 31. – pic. 5. – Bibliogr.: (8 names).
The results of studies on the effectiveness of dynamic stabilization of tori after the repair or upgrade
path.
Key words:dynamic stabilization of the way, the interaction forces, operating costs, the economic
effect.
УДК 331.53:378
Факторы успешного трудоустройства выпускников вузов / А. С. Будяк,
Л. Ю. Дьяченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури. – Д. : ПГАСА, 2013. – № 4. – C. 31 – 35. – Библиогр.: (11 назв.).
Трудоустройство выпускников вузов является не только их проблемой, но и проблемой
самих высших учебных заведений. В статье рассмотрены основные пути решения проблемы
занятости; факторы, благоприятно влияющие на трудоустройство.
Ключевые слова: трудоустройство, профессиональная квалификация выпускников,
работодатель, соискатель, резюме.
Фактори успішного працевлаштування випускників вишів / А. С. Будяк,
Л. Ю. Дьяченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури. – Д. : ПДАБА, 2013. – № 4. – C. 31 – 35. – Бібліогр.: (11 назв.).
Працевлаштування випускників вишів є не тільки їх проблемою, а й проблемою самих
вищих навчальних закладів. У статті розглянуто основні шляхи вирішення проблеми
зайнятості, чинники, які сприятливо впливають на працевлаштування.
Ключові слова: працевлаштування, професійна кваліфікація випускників, роботодавець,
пошукач, резюме.
Factors of successful employment of graduates / A. Budyak, L. Djachenko // Visnyk of
Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture. – D. : PSACEA, 2013. –
№ 4. – P. 31 – 35. – Bibliogr.: (11 names).
Employment of graduates is not only a problem of graduates, but also one of higher education
institutions themselves. The article describes the main solutions to the problem of employment, factors
positively affecting employment. Highlighted the key characteristics of young professionals from the
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