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Od redakcji 

Drodzy Czytelnicy, w 10. numerze czasopisma Przedsiębiorstwo i Region prezentu-
jemy 8 artykułów naukowych dotyczących najbardziej aktualnych problemów współ-

czesnej gospodarki w skali mikro i makro. Problematyka skupiona wokół przedsiębior-
stwa dotyczy teoretycznych i empirycznych analiz otoczenia. Problemy rozwoju 
terytorialnego analizowane są z perspektywy realizacji strategii, rynku pracy czy ak-
tywności społeczności lokalnych.  

Identyfikacja problemów dotyczących kształtowania środowiska biznesowego na 
Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, konkurencyjności czy wolności 

gospodarczej została zaprezentowana przez Irynę Yasinovską i Ivannę Myshchyshyn. 
Autorki zaproponowały również różne sposoby i warunki poprawy klimatu inwesty-
cyjnego i bardziej przyjaznego otoczenia zewnętrznego dla przedsiębiorstw.  

Problematykę najistotniejszych teorii opisujących nieracjonalne zachowania inwe-

storów kapitałowych oraz psychologicznych aspektów inwestora jako jednostki oraz 

jako członka grupy przedstawia Marcin Fuksiewicz.  

Martyna Musiał dokonała analizy strategii rozwoju miasta Opole przyjętej na lata 
2012–2020 w obszarze kultury i rekreacji. Autorka ukazała, że dzięki tym założeniom 
władze miasta mogą podnosić walory estetyczne miasta, lepiej zarządzać środkami 

finansowymi czy podnosić jego pozycję na arenie ponadlokalnej. 
Problematyka dotycząca sytuacji osób młodych na rynku pracy w województwie war-

mińsko-mazurskim była przedmiotem rozważań Majki Łojko. Autorka skupiła się na ana-
lizie i opisie wybranych wskaźników rynku pracy w odniesieniu do uwarunkowań spo-
łecznych przyczyn bezrobocia osób młodych na Warmii i Mazurach w latach 2015–2017 
w celu rozpoznania wielkości, zmian i zróżnicowania stopy bezrobocia rejestrowanego 

wśród tej kategorii osób. Podobne badania, odnoszące się jednak do województwa śląskie-
go w latach 2011–2016 zostały zaprezentowane przez Bartosza Oziębłowskiego.  

Rozważania teoretyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju społeczności teryto-
rialnych w kontekście reformy samorządu terytorialnego przedstawiły Iryna Storony-
anska i Liliya Benovska. Autorki zaprezentowały zewnętrzne i wewnętrzne warunki 
mające wpływ na działalność jednostek samorządu terytorialnego na Ukrainie, zwraca-

jąc uwagę na samowystarczalność społeczności lokalnej, w tym na zdolności do efek-
tywnego gospodarowania zasobami w kontekście obowiązującego prawa.  

Khrystyna Patytska prezentuje podstawy teoretyczne oraz praktyczne wnioski do-

tyczące kształtowania zdolności finansowych jednostek terytorialnych w kontekście 

reformy samorządu lokalnego na Ukrainie.  

Artykuł autorstwa Mirosława Sołtysiaka ukazuje poziom wiedzy i stopień aktyw-

ności przedstawicieli pokolenia 55+ w zakresie budżetu jednostki samorządowej, na 

terenie której mieszkają. 

 
Zapraszamy do lektury! 

Mariola Grzebyk i Agata Pierścieniak 
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