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Удосконалено дефініцію поняття «система економічного стимулювання 

розвитку поглибленої переробки природних ресурсів», під якою пропонується 

розуміти комплекс взаємопов’язаних підсистем (соціально-економічних, 

фінансово-економічних, еколого-економічних, економіко-правових та ін.), що 

містять форми, методи, механізми та інструменти економічного стимулювання, 

спрямовані на спонукання суб’єктів природокористування до максимального 

розширення «ланцюгів» створення доданої вартості на основі розвитку 

виробництв із поглибленої переробки місцевої природно-ресурсної сировини та 

відходів. 

Зроблено висновок, що між природно-ресурсною та переробною сферою 

налагоджуються тісні фінансово-економічні, еколого-економічні та соціально-

економічні взаємозв’язки, що націлені на забезпечення комплексної поглибленої 

переробки природних ресурсів. Визначено основні завдання, принципи та 

функції економічного стимулювання в природно-ресурсній сфері, основні 

напрями стимулювання переробки природних ресурсів за сферами діяльності, до 

яких віднесено: інноваційну, інвестиційну, фінансово-економічну, соціальну та 

правову сфери. Запропоновано поділяти методи стимулювання переробки 

природних ресурсів на інноваційні, універсальні та вибіркові (які залежно від 

джерела впливу можуть бути класифіковані на методи прямого та непрямого 

впливу). 

Обґрунтовано переваги та недоліки розвитку переробних виробництв на 

базі місцевих природно-ресурсних комплексів у регіонах нашої держави. 

 



З’ясовано, що основною перевагою розвитку виробництв із повного циклу 

поглибленої переробки природних ресурсів у регіоні буде збільшення розміру 

доданої вартості, що сприятиме збільшенню фінансових надходжень до 

бюджетів територіальних громад та державного бюджету зокрема, підвищенню 

прибутків переробних підприємств, зростанню рівня зайнятості сільського 

населення та обсягу валового регіонального продукту тощо. Окрім розвитку саме 

поглибленої переробки потрібно розширювати напрями цієї переробки, адже це 

сприятиме збільшенню «ланцюга» доданої вартості, а відповідно й отриманню 

додаткових вигод  для усіх сторін еколого-економічних відносин у природно-

ресурсній сфері. 

Проведено групування та змістовну інтерпретацію принципів, функцій, 

завдань та інструментів еколого-економічного стимулювання в природно-

ресурсній сфері, що дозволить створити належне теоретико-методологічне 

підґрунтя для подальшої розробки заходів щодо трансформації системи 

економічного стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-

ресурсних комплексів регіону. 

Виявлено, що неефективність сучасної системи, застарілість форм методів 

та інструментів економічного стимулювання поглибленої переробки природних 

ресурсів на базі природно-ресурсних комплексів, що сформувалися в Україні за 

часи незалежності, посприяли виникненню ряду проблем, що згруповано 

автором на проблеми фінансово-економічного, нормативно-правового та 

соціально-економічного характеру. Основними проблемами стимулювання 

розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів є 

нестача власних фінансових ресурсів на впровадження інноваційних технологій 

та обладнання у виробничий процес, недосконала система розподілу бюджетних 

коштів та відсутність належної законодавчої бази, яка б сприяла еколого-

економічному піднесенню держави. 

Узагальнено позитивний зарубіжний досвід щодо фінансово-економічного 

стимулювання в природно-ресурсній сфері в країнах ЄС, імплементації 

положень концепції «зеленої економіки», застосування економічних 



інструментів стимулювання комплексної переробки природних ресурсів і 

відходів на базі провідних природно-господарських комплексів, використання 

якого у вітчизняній практиці дозволить гармонізувати національну систему 

економічного стимулювання з відповідною системою ЄС у контексті подальшої 

євроінтеграції. 

Виявлено, що наявність різноманітних природних ресурсів створює 

сприятливі передумови для розвитку природно-ресурсних комплексів на 

території Волинської області. Проведено аналіз тенденцій розвитку природно-

ресурсних комплексів, який виявив, що з них найбільш розвиненими є 

сільськогосподарський, лісогосподарський, водогосподарський та мінерально-

сировиний комплекси.  

Вивчено показники розвитку основних галузей переробної промисловості, 

що здійснюють переробку природної сировини, що є продуктом діяльності 

відповідних природно-ресурних комплексів регіону (харчова і деревообробна 

промисловість, промисловість будматералів), який виявив їх орієнтацію 

переважно на виробництво продукції з низькою доданою вартістю, а також 

відсутність дієвих економічних стимулів для розширення «ланцюгів» створення 

нових доданих вартостей. 

Виявлено значні резерви нарощення обсягів промислового виробництва на 

основі створення та розвитку в регіоні комплексних виробництв із повним 

циклом поглибленої переробки місцевої природно-ресурсної сировини, що 

дозволить розширити заготівельно-переробні «ланцюги», збільшивши загальну 

суму доданої вартості у регіоні, сприятиме покращенню його еколого-

економічного стану, імпортозаміщенню та розвитку вітчизняних переробних 

виробництв. 

Проведена оцінка застосування інструментів економічного стимулювання 

розвитку переробних виробництв регіону на базі використання місцевої 

природної сировини свідчить, що в області є низькою ефективність прийнятих 

державних і регіональних програм у цій сфері. У «Стратегії розвитку Волинської 

області на період до 2027 року» взагалі не визначено чітких резервів і пріоритетів  



щодо розвитку переробних виробництв регіону на базі місцевих природно-

ресурсних комплексів. Частка видатків місцевих бюджетів на розвиток 

сільського господарства, лісового господарства, рибальства, мисливства 

постійно зменшується. Загалом зроблено висновок, що діюча у регіоні система 

стимулювання є не досконалою. 

На основі проведеного кореляціно-регресійного аналізу побудовано 

модифіковану виробничу функцію Кобба-Дугласа, що підтвердила важливість 

для забезпечення економічного зростання регіону максимально раціонального 

залучення місцевих природних ресурсів. Розраховані мультиплікатор та індекс 

доданої вартості показали, що у Волинській області, порівняно з Україною 

загалом, спотерігається позитивна тенденція до збільшення масштабів 

поглибленої переробки природної сировини, але є значні резерви їх підвищення. 

Множинний кореляційно-регресійний аналіз дозволив виявити, що для 

зростання валового регіонального продукту важливе значення має збільшення 

посівних площ сільськогосподарських культур та обсягів заготівлі деревини, 

тобто екстенсивні чинники. Також підтверджено тісний взаємозв’язок між 

зміною суми видатків місцевих бюджетів та зміною суми валової доданої 

вартості сільського, лісового та рибного господарства. Обґрунтовано, що 

важливим чинником зростання суми валової доданої вартості у переробній 

промисловості Волинської області є залучення додаткових капітальних 

інвестицій. Розрахунок економічної ефективності створення 1 млн грн доданої 

вартості в основних сферах промислової переробки природної сировини у 

Волинській області обґрунтовує доцільність створення нових виробництв із 

поглибленої переробки природної сировини. 

Обґрунтовано необхіднітсь та основні принципи трансформації системи 

економічного стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-

ресурсних комплексів регіону: пріоритетність стимулювання поглибленої 

переробки місцевої природної сировини; сприяння розвитку місцевих природно-

ресурсних комплексів; вибору найбільш прийнятних економічних механізмів та 

інструментів стимулювання; врахування досвіду, вивчення причин і наслідків 



розвитку виробництв із переробки місцевих природних ресурсів; врахування 

інтересів усіх зацікавлених у розвитку поглибленої переробки сторін. 

Визначено, що метою трансформації системи економічного стимулювання 

має стати створення нових та/або розвиток діючих виробничих підприємств, або 

напрямів їх діяльності (нових ланок «ланцюга» створення доданих вартостей), 

що займатимуться комплексною поглибленою переробкою природної сировини 

– результатом діяльності місцевих природно-ресурсних комплексів (первинних 

ланок цього «ланцюга»), що дозволить отримати синергетичний ефект для усіх 

зацікавлених сторін у сталому розвитку регіону. 

Розроблено підхід до трансформації системи економічного стимулювання 

розвитку поглибленої переробки природних ресурсів, який базується на 

визначенні принципів, мети, основних завдань і функцій, формуванні схеми 

взаємодії  керуючої та керованої підсистем, що дозволить створити сприятливі 

умови для максимально раціонального залучення наявної місцевої природно-

ресурсної сировини для розширеного розвитку комплексів з її поглибленої 

переробки з орієнтацією на виробництво продукції з високою доданою вартістю, 

що пройшла повний цикл поглибленої переробки. 

Обґрунтовано процес вибору перспективних напрямів розвитку 

комплексних переробних виробництв на базі місцевих природних ресурсів у 

лісопереробному, агропромисловому, мінерально-сировинному, 

водогосподарському комплексах регіону, що потребують посиленого 

економічного стимулювання, що базується на систематизації даних про 

результати ретроспективного аналізу прискореного розвитку цих напрямів до та 

причин занепаду після 90-х рр. ХХ ст., а також врахуванні сприятливої ринкової 

кон’юнктури для їх відновлення на сучасній техніко-технологічній базі та із 

залученням додаткових джерел фінансування. 

Розроблено схему механізму надання разової, постійної або спеціальної 

державної фінансової допомоги суб’єктам агропромислового комплексу, що, на 

відміну від існуючої, має адресний та комплексний характер, адже зосереджена 

на економічному стимулюванні не тільки підприємств, що займаються 



вирощуванням плодово-ягідних, овочевих, технічних, зернових культур, а також 

підприємств із їх поглибленої переробки, що дозволить розширити «ланцюги» 

створення доданої вартості у цих сферах. 

Запропоновано форми, методи, напрями та інструменти фінансового 

стимулювання розвитку комплексних виробництв із переробки природних 

ресурсів, що покликані: вдосконалити наявну систему фінансово-економічного 

стимулювання в природно-ресурсній сфері за рахунок закладення в її основу 

принципів переходу до «зеленої економіки»; здійснити переорієнтацію на 

переважне застосування ринкових форм і методів фінансово-економічного 

стимулювання, під час збереження загального контролю розвитку сфери 

природокористування з боку державних інститутів, а також посилення 

незалежного громадського контролю; допомогти вирішити ряд проблем у 

природно-ресурсній та переробній сферах досліджуваного регіону. 

Розроблено перспективні схеми економічного стимулювання розвитку у 

регіоні нових комплексних переробних виробництв на базі місцевих природно-

ресурсних комплексів, зокрема щодо поглибленої переробки 

сільськогосподарської овочевої, плодової, ягідної, м’ясної продукції та 

недеревних продуктів лісу; видобутку й переробки сапропелю та бурштину; 

максимального використання біомаси у регіоні за рахунок зростання 

виробництва біоетанолу, кормів та добрив із відходів цукрового виробництва, 

переробки ріпаку й сої на олію та біодизель, використання відходів соломи 

зернових культур для отримання теплоенергії, що створять організаційно-

економічне підґрунтя для залучення інвестицій і розширення «ланцюгів» доданої 

вартості.  

Ключові слова: економічне стимулювання, система стимулювання, 

інструменти стимулювання, переробні виробництва, природно-ресурсні 

комплекси. 
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Kosinskyi P.M. Economic Incentives of the Development of Processing Industry 

on the Basis of Natural Resource Complexes of Volyn Region. – Qualification 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 051 Economics. Lutsk 

National Technical University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lutsk, 2020. 

The definition of the notion "system of economic incentives for the development 

of in-depth processing of natural resources" is improved, which is proposed to mean a 

set of interconnected subsystems (socio-economic, financial and economic, 

environmental and economic, economic and legal, etc.), which contain forms, methods,  

mechanisms and instruments of economic incentives aimed at encouraging nature users 

to maximize the "chains" of value added through the industry development for in-depth 

processing of local natural resources and waste. 

It is concluded that close financial and economic, ecological, economic and socio-

economic relations are established between the natural resource and processing 

spheres, which are aimed at ensuring comprehensive in-depth processing of natural 

resources.The main tasks, principles and functions of economic incentives in the 

natural resource sphere are determined. The main directions of stimulating the 

processing of natural resources by areas of activity are identified, which include: 

innovation, investment, financial and economic, social and legal spheres. It is proposed 

to divide the methods of stimulating the processing of natural resources into innovative, 

universal and selective. The above-mentioned methods, in turn, can be classified into 

methods of direct and indirect influence depending on the source of influence. 

The advantages and disadvantages of the development of processing industries on 

the basis of local natural resource complexes in the regions of our state are 

substantiated.  It was found that the main advantage of the development of full-cycle 

processing of natural resources in the region will be an increase in value added, which 

will increase financial revenues to the budgets of local communities and the state 



budget, in particular, increase profits of processing enterprises, increase rural 

employment and the volume of gross regional product, etc. In addition to the 

development of in-depth processing, it is necessary to expand the directions of this 

processing, because it will cause the increase in the "value chain" and, accordingly, 

obtaining additional benefits for all parties to environmental and economic relations in 

the natural resource sphere. 

The grouping and meaningful interpretation of the principles, functions, tasks and 

instruments of environmental and economic incentives in the natural resource sphere 

were conducted, which will create a proper theoretical and methodological basis for 

further development of measures to transform the system of economic incentives for 

processing on the basis of natural resource complexes. 

Inefficiency of the modern system, obsolescence of forms of methods and 

instruments of economic incentives of in-depth processing of natural resources on the 

basis of natural resource complexes formed in Ukraine since independence are 

revealed. The above factors caused a number of problems, which are grouped by the 

author into problems of financial and economic, regulatory and socio-economic nature. 

The main problems of promoting the development of processing industries on the basis 

of natural resource complexes are: the lack of own financial provision for the 

introduction of innovative technologies and equipment in the production process, 

imperfect system of budget allocation and the absence of adequate legal framework 

that would contribute to the environmental and economic prosperity of the state. 

The positive foreign experience on financial and economic stimulation in the 

natural resource sphere in the EU countries, implementation of the "green economy" 

provisions concept, application of economic tools to stimulate integrated processing of 

natural resources and waste on the basis of leading natural and economic complexes is 

summarized. It will allow to harmonize the national system of economic incentives 

with the corresponding system of the EU in the context of further European integration. 

It was found that the availability of various natural resources creates favorable 

conditions for the development of natural resource complexes in the Volyn region.  An 

analysis of trends in the development of natural resource complexes revealed that the 



most developed of them are agricultural, forestry, water and mineral complexes. 

The indicators of development of the main branches of the processing industry 

which carry out processing of natural raw materials which are a product of activity of 

the corresponding natural resource complexes of region such as food and woodworking 

industry, building materials industry are studied. It has been revealed that they are 

mainly focused on low value added products and the lack of effective economic 

incentives to expand the "chains" of new added value is also present. 

Significant reserves have been identified to increase the volume of industrial 

production based on the creation and development of integrated industries in the region 

with a full cycle of in-depth processing of local natural resources, which will expand 

procurement and processing "chains", increasing the total amount of added value in the 

region, will improve its environmental and economic condition, import substitution 

and the development of domestic processing industries.  

The assessment of the application of the incentive economic instruments for the 

development of processing industries in the region on the basis of the use of local 

natural raw materials indicates that the efficiency of adopted state and regional 

programs in this area is low. The Volyn Oblast Development Strategy for the period 

up to 2027 does not define clear reserves and priorities for the development of the 

region's processing industries on the basis of local natural resource complexes. The 

share of local budget expenditures on the development of agriculture, forestry, fishing, 

and hunting is constantly decreasing. Therefore, we can conclude that in actual fact the 

incentive system in the region is imperfect. 

Multiple correlation-regression analysis revealed that for the growth of gross 

regional product it is important to increase the sown area of crops and timber harvest, 

that is  extensive factors.  The close relationship between the change in the amount of 

local budget expenditures and the change in the amount of gross value added of 

agriculture, forestry and fisheries has also been confirmed.  It is substantiated that an 

important factor in the growth of gross value added in the processing industry of Volyn 

region is the attraction of additional capital investments.  The calculation of the 

economic efficiency of the creation of UAH 1 million of value added in the main areas 



of industrial processing of natural raw materials in the Volyn region justifies the 

feasibility of creating new industries for in-depth processing of natural raw materials. 

Necessity and basic transformation principles of the system of economic 

incentives development of processing industries on the basis of natural resource 

complexes of the region are substantiated, that is priority of stimulation of in-depth 

processing of local natural raw materials;  promoting the development of local natural 

resource complexes; selection of the most acceptable economic mechanisms and 

incentive instruments; taking into account the experience, studying the causes and 

consequences of the development of production of local natural resources;  taking into 

account the interests of all the parties interested in the development of in-depth 

processing. It is determined that the purpose of transformation of the system of 

economic stimulation should be the creation of new and / or development of existing 

production enterprises, or directions of their activity, that is new links of the "value 

chain", which will be engaged in complex in-depth processing of natural raw materials, 

that is primary links of this "chain", which will provide a synergistic effect for all 

stakeholders in the sustainable development of the region. 

An approach to the transformation of the system of economic incentives for the 

development of in-depth processing of natural resources has been elaborated. It is 

based on the definition of principles, goals, main tasks and functions, formation of the 

scheme of interaction of the controlling and controlled subsystems, that will create 

favorable conditions for the most rational involvement of available local natural 

resources for the expanded development of complexes for its in-depth processing with 

a focus on the production of products with high added value, which has undergone a 

full cycle of in-depth processing. 

The process of selection of perspective directions of development of complex 

processing productions on the basis of local natural resources in forest processing, 

agro-industrial, mineral-raw, water-management complexes of the region is 

substantiated. The above complexes need enhanced economic incentives, based on the 

systematization of data on the results of retrospective analysis of the accelerated 

development of these areas before and the causes of decline after the 90s of the 



twentieth century, as well as taking into account the favorable market conditions for 

their recovery on a modern technical and technological basis and with the involvement 

of additional sources of funding. 

The scheme of the mechanism of providing one-time, permanent or special state 

financial assistance to the subjects of agro-industrial complex is developed, which, 

unlike the existing one, has a targeted and complex character, because it is focused not 

only on economic stimulation of enterprises that are engaged in cultivation of fruit and 

berry, vegetable, technical, grain crops, but also on enterprises for their in-depth 

processing, which will expand the "chains" of value added in these areas. 

Forms, methods, directions and tools of financial stimulation of development of 

complex manufactures on processing of natural resources are offered, which are called 

to improve the existing system of financial and economic stimulation in the natural 

resource sphere by laying the principles of transition to "green economy", reorient to 

the predominant use of market forms and methods of financial and economic 

incentives, while maintaining general control over the development of nature 

management by state institutions, as well as strengthening independent public control;  

to help to solve a number of problems in the natural resources and processing areas of 

the studied region. 

Perspective schemes of economic stimulation of development of new complex 

processing productions in the region on the basis of local natural-resource complexes 

are developed, in particular concerning in-depth processing of agricultural, vegetable, 

fruit, berry, meat and non-timber forest products;  extraction and processing of sapropel 

and amber;  maximum use of biomass in the region due to increased production of 

bioethanol, feed and fertilizers from sugar production waste, processing of rapeseed 

and soybean into oil and biodiesel, use of grain straw for heat generation, which will 

create an organizational and economic basis for attracting investment and expanding 

the "value chains". 

Key words: economic incentives, incentive system, incentive instruments, 

processing industries, natural resource complexes. 



СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії 

1. Khvesyk M. A., Shubalyi О. М., Kosinskyi Р. М. Economic-organizing 

principles of the Ukrainian forest sector governance system transformation. National 

Economic Development and Modernization : experience of Poland and prospects for 

Ukraine : Collective monograph. Vol. 1. Poland : “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 

2017. Р. 241–253 (Здобувач визначив та обґрунтував основні напрями 

стимулювання розвитку лісового сектору України). 

2. Шубалий О. М., Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку 

переробних виробництв на базі місцевих природно-ресурсних комплексів: 

генезис проблем та систематизація їх вирішення. Природно-ресурсний та 

енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального 

використання : монографія. Полтава, 2019. С. 118–128 (Здобувач представив 

систематизацію вирішення проблем стимулювання розвитку переробних 

виробництв на базі природно-ресурсних комплексів). 

3. Шубалий О. М., Косінський П. М. Економічне стимулювання 

комплексної переробки природних ресурсів у регіоні : монографія. Луцьк : ІВВ 

Луцького НТУ, 2019. 218 с. (Здобувач провів комплексний аналіз ефективності 

економічного стимулювання у регіоні, обґрунтував напрями розвитку нових 

переробних виробництв). 

Стаття у виданні, яке входить до наукометричної бази даних SCOPUS 

4. Shubalyi, O., Kosinskyi, P. & Golyan, V. (2020). Economic stimulation of the 

development of agriculture in Ukraine due to integrated use of natural resources and 

waste. Bulg. J. Agric. Sci., 26 (2), 323–331. https://www.agrojournal.org/26/02-

08.html (Здобувач обґрунтував зарубіжний досвід та напрями вдосконалення 

системи економічного стимулювання розвитку сільського господарства). 

Статті у наукових фахових виданнях України 

5. Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку переробних 

виробництв регіону на основі використання місцевих природних ресурсів. 

Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія».  2016.   

Вип. 13 (52). С. 146–153. 

https://www.agrojournal.org/26/02-08.html
https://www.agrojournal.org/26/02-08.html


6. Василик Н. М., Косінський П. М. Розвиток переробних виробництв в 

хлібопекарській галузі на основі вдосконалення збутової діяльності. Економічні 

науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2016. Вип. 13 (50). С. 65–75 

(Здобувач обґрунтував як вдосконалення збутової діяльності хлібопекарського 

підприємства впливає на розвиток переробних виробництв у хлібопекарській 

галузі регіону). 

7. Косінський П. М. Розвиток переробних виробництв на базі місцевих 

природно-ресурсних комплексів як рушійна сила соціально-економічного 

піднесення регіону. Науковий вісник Миколаївського національного 

університету ім. В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових 

праць. 2017. №1 (8). С. 43–48. 

8. Косінський П. М. Інструменти економічного стимулювання збільшення 

обсягів промислової переробки сільгосппродукції. Економічні науки. Серія 

«Економіка та менеджмент» : зб. наук. праць. Луцьк, 2017. Вип. 14 (54). С. 126–

134. 

9. Шубалий О. М., Косінський П. М. Економічне стимулювання 

раціонального природокористування в лісоресурсній сфері. Економічні науки. 

Серія «Економіка та економічна теорія» : зб. наук. праць. Луцьк, 2017. Вип. 14 

(56). С. 270–276 (Здобувач обґрунтував підходи до вдосконалення економічного 

стимулювання у лісоресурсній сфері). 

10. Шубалий О. М., Косінський П. М. Особливості та перспективи розвитку 

галузей промислової переробки природних ресурсів у регіоні. Економіка і 

організація управління. 2017. № 4. С. 143–155 (Здобувач провів аналіз стану 

основних галузей промислової перереробки природних ресурсів у регіоні). 

11. Косінський П. М. Інструменти економічного стимулювання переробки 

технічних культур в регіоні. Економіка та суспільство. 2018. Вип. № 18. C. 630–

635. URL: http://economyandsociety.in.ua; 

12. Шубалий О. М., Косінський П. М. Переваги та економічні стимули 

активізації виробництва й обігу біопалива в контексті забезпечення енергетичної 

безпеки. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2018. Том 

23. Випуск 6 (71). С. 130–134 (Здобувач обґрунтував переваги й недоліки 

http://economyandsociety.in.ua/


виробництва біопалива із сировини олійних культур та економічні стимули 

активізації виробництва й обігу біопалива). 

13. Шубалий О. М., Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку 

комплексних виробництв із видобутку та переробки сапропелю в регіоні. 

Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». 2018. Вип. 15 (59). С. 284–290 

(Здобувач обґрунтував сукупність інструментів стимулювання розвитку 

видобутку і переробки сапропелю у регіоні). 

14. Шубалий О. М., Косінський П. М. Інструменти економічного 

стимулювання активного розвитку поглибленої лісопереробки. Економічні 

науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2018. Вип. 15 (58). С. 297–305 

(Здобувач вивчив проблеми економічного стимулювання розвитку поглибленої 

лісопереробки). 

15. Шубалий О. М., Косінський П. М. Напрями стимулювання розвитку 

переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів регіону. 

Економіст. 2018. № 12. С. 23–37 (Здобувач вивчив проблеми економічного 

стимулювання переробних виробництв у природно-ресурсній сфері). 

16. Шубалий О. М., Короленко М. В., Косінський П. М. Напрями 

застосування інструментів державної фінансової підтримки переробних 

виробництв в АПК. Наукові праці НДФІ. 2019. № 1 (86). С. 101–117 (Здобувач 

розробив схему та обґрунтував напрями державної фінансової підтримки 

агропромислових виробників). 

17. Шубалий О. М., Короленко М. В., Косінський П. М. Економічне 

стимулювання поглибленої переробки біомаси в регіоні в контексті 

впровадження концепції «зеленої економіки». Наукові праці НДФІ. 2019. № 2. 

(87). C. 110–124 (Здобувач визначив перспективні напрями розвитку переробки 

біомаси на регіональному рівні). 

18. Shubalyi O., Korolenko М., Kosinskyi Р. Improvement of forms and methods 

of financial-economic stimulation in the field of natural resources. Наукові праці 

НДФІ. 2019. № 3 (88). C. 51–65 (Здобувач обґрунтував методи економічного 

стимулювання в основних видах промислової переробки природних ресурсів). 



19. Шубалий О. М., Короленко М. В., Косінський П. М., Гриник І. С. 

Формування системи фінансово-економічного стимулювання розвитку 

переробних виробництв. Наукові праці НДФІ. 2019. № 4 (89). С. 69–83 (Здобувач 

визначив передумови формування системи фінансового стимулювання 

створення комплексних переробних виробництв). 

20. Шубалий О. М., Косінський П. М. Оцінка ефективності використання 

персоналу у сфері сільського господарства регіону. Економічний форум. 2019.   

№ 4. С. 82–89 (Здобувач провів аналіз показників ефектиності використання 

персоналу у сільському господарстві регіону). 

21. Косінський П. М. Особливості формування системи економічного 

стимулювання розвитку переробки природних ресурсів. Економічні науки. Серія 

«Економіка та менеджмент». 2019. Вип. 16 (62). С. 60–67. 

22. Шубалий О. М., Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку 

комплексних виробництв із переробки сільськогосподарської продукції в регіоні. 

Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7 (26). С. 77–84 

(Здобувач визначив та обґрунтував перспективні напрями стимулювання 

комплексної переробки сільськогосподарської продукції у регіоні). 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

23. Косінський П. М. Інструменти та методи економічного стимулювання 

розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів 

Волинської області. Сучасний фундамент розвитку національної економіки : 

Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 2-3 червня 2017 р., Ч. 2. Київ, 2017. С. 64–

66. 

24. Косінський П. М. Формування ефективної системи стимулювання 

економічного розвитку переробних виробництв на базі місцевих природно-

ресурсних комплексів. Напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних 

відносин : економічні та політичні аспекти : Міжнар. наук.-практ. конф.,              

м. Запоріжжя, 8 вересня 2017 р. Запоріжжя, 2017. С. 78–82. 

25. Косінський П. М. Роль держави в економічному стимулюванні розвитку 

переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів її регіонів. 

Сучасні аспекти розвитку фінансових процесів та інноваційних технологій : 



Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ, 

25-26 серпня 2017 р. Київ, 2017. С. 61–63. 

26. Косінський П. М. Сучасний стан та можливі перспективи регіонального 

розвитку підприємств з переробки природних ресурсів. Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф., м. Луцьк, 7 груд. 2017 р., част. 2. Луцьк, 2017. С. 176–180. 

27. Shubalyi O. M., Kosinsky P. M. Economic Incentives for Technological 

Renovation of Flax Industry. International Scientific Conference Innovative Potential 

of Socio-Economic Systems : the Challenges of the Global World, Part II, December 

22th, 2017. Lisbon, Portugal. Baltiya Publishing, 2017. P. 69–71. 

28. Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку промислової 

переробки продукції садівництва у регіоні. Сучасні проблеми економіки : 

матеріали VIII наук.-практ. конф., м. Київ, 16 жовтня 2018 р. Київ, 2018. С. 58–

60. 

29. Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку виробництв із 

переробки біомаси в регіоні, як альтернативного джерела енергетики. Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. інтернет-конф., м. Луцьк, 7 груд. 2018 р. Луцьк, 2017. С. 289–292. 

30. Косінський П. М. Формування механізму економічного стимулювання 

розвитку переробних виробництв на базі регіональних природно-ресурсних 

комплексів у відповідності до концепції сталого розвитку «зеленої» економіки. 

Теорія та практика менеджменту безпеки : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Луцьк, 14 трав. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 107–109. 

31. Косінський П. М. Пріоритетні напрями стимулювання розвитку 

переробних комплексів на базі сільськогосподарської продукції регіону. 

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в 

умовах інтеграційних процесів : Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 3 жовтня 

2019 р. Харків, 2019. С. 163–166. 

32. Косінський П. М. Визначення суті економічного стимулювання в 

природно-ресурсній сфері. Перспективи розвитку нової економічної системи на 

державному та регіональному рівнях : Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ,             



5 жовтня 2019 р. Київ, 2019. С. 98–101. 

33. Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку виробництв із 

переробки органічної сільськогосподарської продукції. Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами : матеріали IV Міжнар. наук.-

практ. інтернет-конф., м. Луцьк, 6 груд. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 204–205. 

34. Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку підприємств 

легкої промисловості області. International Scientific Conference modern Economic 

Research: Theory, Methodology, Strategy : Conference Proceedings, Part II, 

September 28, 2018. Kielce, Poland : Baltija Publishing. P. 58–60. 

35. Косинский П. Н. Экономическое стимулирование использования 

инновационных технологий в сельском хозяйстве, как одно из направлений 

развития региональных агроперерабатывающих предприятий. Устойчивое 

развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : XIII-я 

Международная научно-практическая конференция, г. Пинск, 26 апреля 2019 г. 

Пинск, Республика Беларусь, 2019. С. 134–135. 

36. Shubalyi O. M., Kosinskyi P. M. The directions of stimulation of production 

development and recycling of fruit and berry production in the region. Modern 

transformations in economics and management : IIІ International scientific conference, 

March 29, 2019. Management Department, Klaipeda University, Lithuania, 2019.        

Р. 67–70. 

37. Косінський П. М. Економічне стимулювання комплексної переробки 

природних ресурсів у регіоні за допомогою інструментів екологічного 

маркетингу. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах 

інноваційного розвитку економіки : VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк,     

08 травня 2020 р. Луцьк, 2020. С. 114–116. 


