повноважень органами місцевого самоврядування; 10) створення ефективних механізмів
представництва інтересів регіонів на загальнонаціональному рівні і територіальних громад –
на регіональному рівні.
Також в законі визначаються механізми моніторингу державної регіональної
політики, які будуть визначати її ефективність. А саме шляхом періодичного відстеження
відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та проведення
на підставі даних моніторингу оцінки результативності (ефективності) виконання
індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями.
Поряд з цим правові ініціативи державної регіональної політики України мають
враховувати прогресивну інвестиційну політику, націлену на підвищення
конкурентоспроможності регіонів та їх соціально-економічну інтеграцію, а отже, на
економічне зростання, інноваційний розвиток, створення нових робочих місць,
поліпшення якості життя людей, покращення екологічної ситуації. В цьому контексті
важливо, щоб законодавчі ініціативи та проекти розвитку планувалися та розроблялися як
«згори вниз», так і «знизу вгору», а сприяння надавалося не лише проектам, так званої,
«твердої» інфраструктури, а і «м’якої», які стимулюють «точки зростання», підтримують
впровадження інновацій, розвиток нового виробництва, малого та середнього бізнесу.
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ЛОКАЛЬНІ ТЕОРЕМИ ПРО СЕРЕДНЄ ДЛЯ МНОГОКУТНИКІВ
О. Д. Трофименко
Нехай 𝑛 ∈ ℕ, 𝑛 3. Для гармонiчних функцiй вiдомо (див. роботи C. Какутамо i
М. Нагумо [1] та І. Привалова [2]): функцiя 𝑓 ∈ 𝐶 ℂ є гармонiчним полiномом порядку
≤ n−1 тодi i тiльки тодi, коли середнє значення функцiї 𝑓 по всiм вершинам будь-якого
правильного n-кутника дорiвнює значенню функцiї в його центрi.
Т. Ремсi та І.Вейт отримали аналогiчний результат iз радiусом R = ∞ круга: нехай
функцiя 𝑓 ∈ 𝑅 задовольняє
1
𝑁

1

𝑓 𝑧

𝑒

𝜉

𝑓 𝑧

для всiх 𝑧 ∈ ℂ та |𝜉| 𝑅 для деякого фiксованого 𝑅
гармонiчним полiномом порядку не вище 𝑁.
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0 тодi i тiльки тодi, коли 𝑓 є

Далi вiдомо, що В. Волчков [див. [3], частина 5, роздiл 5, твердження (1) теореми
5.9] отримав локальний варiант вище вказаного результату.
В отриманому результаті сформульовано нову подiбну теорему, що описує класи
полiномiальних розв’язкiв для однорiдних лiнiйних елiптичних рiвнянь зi сталими
коефiцiєнтами на комплекснiй площинi. Лiва частина таких рiвнянь представлена у формi
добутку деяких невiд’ємних операторiв комплексного диференцiювання. У випадку
оператора Лапласа дана теорема спiвпадає iз вище вказаним результатом В. Волчкова [3]
i, вiдповiдно, мiстить всi вище вказанi результати.
Робота виконана в рамках держбюджетних НДР (номери держреєстрації:
0118U003138, 0121U109525).
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СПРОБА СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ
УКРАЇНИ ВІД РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
(НА ПРИКЛАДІ РИНКУ НОВИХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ)
І. Г. Крикун
Вступ. Протягом останніх 7 років Україна зазнає безпрецедентної за останні 70 років
історії Європи економічної, військової та терористичної агресії з боку найбільшої (за
площею) країни світу – Російської Федерації – яка, з одного боку, користується наявністю
атомної зброї та місця в Раді Безпеки ООН для продовження своєї агресії, а з іншого –
витрачає шалені ресурси на знавіснілу пропаганду, якій можуть позаздрити і радянські, і
нацистські пропагандисти минулого. Проте, на щастя, російська відсталість –
технологічна, економічна та людського потенціалу, – не залишає Росії шансів на
протистояння всьому цивілізованому світу. Тож відносно скоро нас чекає оцінювання
завданих агресором збитків. Дана робота – одна зі спроб такої оцінки.
Останні публікації. Оскільки російська агресія є і безпрецедентною за своїми
масштабами, і досі не закінчилася, то жодних підсумкових публікацій щодо її впливу ще
не з’явилось. В цій роботі ми намагаємось оцінити вплив російської агресії на економіку
України, використовуючи як об’єкт дослідження автомобільний ринок. В дослідженні
використовувались статистичні дані з відкритих джерел [1].
Основна частина. Для того, щоб оцінити вплив російської агресії на економіку
України, візьмемо в якості об’єкту дослідження український ринок нових легкових
автомобілів, порівняємо помісячну та підсумкову динаміку продажів нових легковиків за
2011–2015 роки.
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