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Вовканич С. Й. Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку
України та її регіонів.
В умовах глобалізаційних викликів та впливів досліджуються роль і значення
запропонованої соціогуманістичної парадигми для розробки інтеграційної стратегії
розвитку України (її регіонів) як універсальної концепції гармонізації процесів націодержавотворення в посттоталітарних (постколоніальних) країнах.
Ключові слова: соціогуманістична парадигма, інтеграційна стратегія, пост
тоталітарні (постколоніальні) країни.
Вовканыч. С. И. Социогуманистическая парадигма интеграционной стратегии
развития Украины и ее регионов.
В условиях глобализационных вызовов и влияний исследуются роль и значение
предложенной социогуманистической парадигмы для разработки интеграционной
стратегии развития Украины (ее регионов) как универсальной концепции
гармонизации процессов нацио-державообразования в посттоталитарных
(постколониальных) странах.
Ключевые слова: социогуманистичная парадигма, интеграционная стратегия,
посттоталитарные (постколониальные) страны.
Vovkanych S. Yo. Socio-humanistic Paradigm of the Integrated Strategy of Ukraine and
its Regions Development.
The role and value of suggested socio-humanistic paradigm for improvement of the
integrated strategy of development of Ukraine (its regions) as universal concept for
harmonization of nations and states development processes in the post-totalitarian
(postcolonial) countries are investigated.
Key words: sociohumanic paradigm, integration strategy, posttotalitarian (postcolonial)
countries.
Мішенін Є. В., Олійник Н. В. Принципи макроекономічної оцінки соц іаль
ного капіталу.
Запропоновано методичні підходи до здійснення якісної оцінки соціального капіталу
на макроекономічному рівні, що базуються на основі визначення комплексних
індексів соціального капіталу. Запропоновані підходи до оцінки рівня соціального
капіталу дозволили виявити та врахувати найбільш суттєві стимулюючі та
дестимулюючі індикатори, що розкривають сутнісно-змістовну основу соціального
капіталу, а також визначити ступінь їх впливу на загальний рівень соціального
капіталу в країні. Представлено порівняльну оцінку рівня соціального капіталу
досліджуваних країн та визначено залежність їх економічного розвитку від рівня
соціального капіталу за допомогою проведення кореляційно-регресійного аналізу,
що підтверджує причинно-наслідковий зв’язок та вплив накопиченого в країні
соціального капіталу на її економічний розвиток.
Ключові слова: соціальний капітал, кореляційно-регресійний аналіз, дестимулюючі
індикатори, стимулюючі індикатори.
Мишенин Е. В., Олейник Н. В. Принципы макроэкономической оценки социального
капитала.
Предложены методические подходы к осуществлению качественной оценки
социального капитала на макроэкономическом уровне, которые базируются на
основе определения комплексных индексов социального капитала. Предложенные
подходы к оценке уровня социального капитала позволили выявить и учесть
наиболее существенные стимулирующие и дестимулирующие индикаторы, которые
раскрывают сущностно-содержательную основу социального капитала, а также
определить степень их влияния на общий уровень социального капитала в стране.
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Представлена сравнительная оценка уровня социального капитала исследуемых
стран и определена зависимость их экономического развития от уровня социального
капитала с помощью проведения корреляционно-регрессионного анализа, который
подтверждает причинно-следственную связь и влияние накопленного в стране
социального капитала на ее экономическое развитие.
Ключевые слова: социальный капитал, корреляционно-регрессионний анализ,
дестимулирующие индикаторы, стимулирующие индикаторы.
Mishenin Ye. V., Oliynyk N. V. The principles of Macroeconomic Estimation of the Social
Capital.
The methodical approaches have been offered to the realization of high-quality estimation of
social capital at macroeconomic level, which are based on the foundation of determination
of complex indexes of social capital. Offered approach near the estimation of the level
of social capital have allowed to elucidate and take into account the most substantial
stimulant and destimulant indicators which elucidate essence-rich in content basis of
social capital, and also to determine the degree of their influence on the general level of
social capital in the country.The comparative estimation of the level of social capital of
the probed country has been presented and dependence of economic development of the
country on the level of social capital by conducting cross-correlation regressive analysis
which confirms causally-investigation connection and influence of the social capital
accumulated in the country on its economic development has been determined.
Key words: social capital, cross-correlation regressive analysis, destimulant indicators,
stimulant indicators.
Федулова Л. І., Буга Н. Ю. Проблемність регіонів: особливості регіональної політики
в умовах нової економіки.
Розглянуто методологічні підходи до визначення регіонального розвитку та
запропонована власна точка зору на характеристику проблемних регіонів.
Обґрунтована необхідність розробки нових положень регіональної політики
інноваційного спрямування.
Ключові слова: регіональний розвиток, проблемні регіони, інноваційний напрямок,
регіональна політика, інноваційна структура регіону, стратегія регіонального
економічного розвитку.
Федулова Л. И., Буга Н. Ю. Проблемность регионов: особенности региональной
политики в условиях новой экономики.
Рассмотрены методологические подходы к определению регионального развития и
предложена собственная точка зрения на характеристику проблемных регионов.
Обоснована необходимость разработки новых положений региональной политики
инновационного направления.
Ключевые слова: региональное развитие, проблемные регионы, инновационное
направление, региональная политика, инновационная структура региона,
стратегия регионального экономического развития.
Fedulova L. І., Buga N. Yu. Problems of Regions: Features of Regional Policy in the
Conditions of New Economy.
The methodological approaches to the determination of regional development have been
considered and the own point of view on descri ption of problem regions has been offered.
The necessity of elaboration of new positions of regional policy of innovative direction
has been substantiated.
Key words: regional development, problem regions, innovative direction, regional policy,
innovative structure of the region, strategy of regional economic development.

8

ISSN 1562-0905 Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà 2008, ¹3

Віленчук О. М. Проблеми формування еколого-економічного простору в контексті
регіонального розвитку,
Висвітлюються проблеми формування еколого-економічного простору, виходячи з
інтересів регіонального розвитку. Досліджено екологічні проблеми Житомирської
області та виявлено джерела техногенного та антропогенного навантаження на
елементи довкілля. Проведено порівняльний аналіз розвитку валового регіонального
продукту з масштабами забруднення повітряного басейну області. Обґрунтовуються
пропозиції щодо розвитку регіонального еколого-економічного простору, в якому
мають бути гармонізовані соціо-, еколого-економічні проблеми територій.
Ключові слова: регіон, еколого-економічний простір, просторовий регіональний
розвиток, економічне зростання, екологічна безпека, джерела забруднення,
небезпечні відходи.
Виленчук А. Н. Проблемы формирования эколого-экономического пространства в
контексте регионального развития.
Освещены проблемы формирования эколого-экономического пространства,
исходя из интересов регионального развития. Исследованы экологические
проблемы Житомирской области, а также выявлены источники техногенной и
антропогенной нагрузки на элементы окружающей среды. Проведен сравнительный
анализ развития валового регионального продукта с масштабами загрязнения
воздушного бассейна области. Обоснованы предложения развития регионального
эколого-экономического пространства, в котором должны быть гармонизированы
социо-, эколого-экономические проблемы территорий.
Ключевые слова: регион, эколого-экономическое пространство, пространственное
региональное развитие, экономический рост, экологическая безопасность,
источники загрязнения, опасные отходы.
Vilenchuk O. M. The Problems of Forming Ecological-and-Economic Space in the Context
of Regional Development.
The problems of forming ecological-and-economic space are elucidated proceeding from
the interests of regional development. Some ecological problems of Zhytomyr region have
been studied and sources of anthropogenic loading on the environment have been found.
The comparative analysis of gross regional development with regard to the rates of the
region’s airspace pollution has been conducted. The paper substantiates the suggestions
concerning the product of the regional ecological-and-economic space in which socio,
economic and ecological problems of territories are to be harmonized.
Key words: region, ecological-and-economic space, regional development, economic
growth, ecological, safety, sources of pollution, hazardous wastes.
Витвицький Я. С. Рентоутворюючі фактори у сфері видобування нафти і газу
(на прикладі Західного нафтогазоносного регіону України),
Встановлено найважливіші рентоутворюючі фактори, залежно від яких повинна
здійснюватись диференціація рентних платежів під час видобутку нафти і газу.
Подано їх детальну характеристику, обґрунтовано методику кількісного виміру,
а також методологію визначення величини рентних платежів з врахуванням
встановлених факторів на будь-якому родовищі нафти чи газу.
Ключові слова: нафтогазовидобування, рентоутворюючі фактори, диференціація,
рентні платежі.
Витвицкий Я. С. Рентообразующие факторы в сфере добычи нефти и газа (на примере
Западного нефтегазоносного региона Украины).
Обоснованы основные рентообразующие факторы, в зависимости от которых
должна осуществляться дифференциация рентных платежей при добыче нефти
и газа. Приведена их детальная характеристика, разработана методика
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количественного измерения, а также методология определения величины рентных
платежей с учетом этих факторов на любом месторождении нефти и газа.
Ключевые слова: нефтегазодобыча, рентообразующие факторы, дифференциация,
рентные платежи.
Vytvytsky Ya. S. Rent Formative Factors in the Field of Oil and Gas Extraction (by the
Example of the Western Oil-and-Gas-Bearing Region of Ukraine).
Basic rent formative factors depending on which differentiation of the rent payments must
be carried out at the oil and gas extraction have been grounded. Their detailed descri ption
has been given, the methods of the quantitative measuring, and also methodology of
determination of rate of the rent payments, is taking into account these factors on any
deposit of oil and gas, have been elaborated.
Key words: oil and gas extraction, rent formative factors, differentiation, rent
payments.
Польовський А. М. Застосування розрахункової моделі часткової рівноваги попиту
і пропозиції лісової продукції для аналізу лісової політики України.
Проаналізовано результати апробації розрахункової моделі часткової рівноваги
попиту і пропозиції продукції лісового сектора України. Обґрунтовано систему
основних інструментів, спрямованих на вдосконалення національної та регіональної
лісової політики України.
Ключові слова: лісова політика, аналіз, лісовий сектор економіки, альтернативні
сценарії, моделювання загальної рівноваги, інструменти.
Полевский А. М. Применение расчетной модели частичного равновесия спроса и
предложения лесной продукции для анализа лесной политики Украины.
Проанализированы результаты апробации расчетной модели частичного равновесия
спроса и предложения продукции лесного сектора Украины. Обоснована система
основных инструментов, направленных на усовершенствование национальной и
региональной лесной политики Украины.
Ключевые слова: лесная политика, анализ, лесной сектор экономики, альтернатив
ные сценарии, моделирование общего равновесия, инструменты.
Polyovsky A. M. Application of Computable Partial Equilibrium Model of Supply and
Demand of Forestry Products for the Ukrainian Forestry Policy Analysis.
The results of approbation of calculation model of partial equilibrium of demand and
supply of products of forestry sector of Ukraine have been analyzed. The system of
relevant instruments, aimed at the enhancement of national and regional forestry policy
of Ukraine has been substantiated.
Key words: forestry policy, analysis, forestry sector of economy, alternative scenarios,
general equilibrium modeling, instruments.
Джулай В.О. Антикризове управління в банківському секторі економіки України.
Проаналізовано передумови забезпечення стійкого функціонування банківського
сектора економіки та обґрунтовано систему підходів до формування механізмів
антикризового управління шляхом дослідження головних чинників, що впливають
на стан банківської системи України.
Ключові слова: антикризове управління, стійкість банківського сектора, механізм
антикризового управління, антикризовий потенціал.
Джулай В. А. Антикризисное управление в банковском секторе экономики
Украины.
Проанализированы предпосылки обеспечения устойчивого функционирования
банковского сектора экономики и обоснована система подходов к формированию
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механизмов антикризисного управления путем исследования главных факторов,
влияющих на состояние банковской системы Украины.
Ключевые слова: антикризисное управление, устойчивость банковского сектора,
механизм антикризисного управления, антикризисный потенциал.
Dzhulay V. O. Anti-Crises Management in Banking Sector of Ukrainian Economy.
Pre-conditions of the providing of the steady functioning of bank sector of economy have
been analyzed and the system of approaches to the forming of mechanisms of anti-сrises
management by research of main factors which influence on the state of the banking
system of Ukraine has been substantiated.
Key words: anti-crises management, banking sector stability, mechanism of anti-crises
management, anti-crises potential.
Сердюк Л. В. Діяльність банків Харківської області на ринку цінних паперів.
Розглянуто структуру портфеля цінних паперів банківських установ Харківського
регіону, визначено мотиви діяльності банків як інвесторів на фондовому ринку,
проаналізовані різноманітні підходи до визначення стратегій управління
інвестиційним портфелем, залежність обсягів та якості інвестиційного портфеля
банку від прийняття стратегічних і тактичних рішень.
Ключові слова: комерційний банк, фондовий ринок, інвестиції, інвестиційний
портфель, інвестиційний ризик, цінні папери.
Сердюк Л. В. Деятельность банков Харьковской области на рынке ценных бумаг.
Рассмотрена структура портфеля ценных бумаг банков Харьковского региона,
определены мотивы деятельности банков как инвесторов на фондовом рынке,
проанализированы многообразные подходы к определению стратегий управления
инвестиционным портфелем, зависимость объемов и качества инвестиционного
портфеля банка от принятия взвешенных стратегических и тактических
решений.
Ключевые слова: коммерческий банк, фондовый рынок, инвестиции, инвестиционный
портфель, инвестиционный риск, ценные бумаги.
Serdyuk L. V. Activity of Banks of the Kharkiv Region at the Stock Market.
The article deals with the structure of Kharkiv region banks’ securities portfolio,
motivation for a bank as investors on the stock market, different approaches to defining
the strategies of investment portfolio management, the link between the quality of a
bank investment portfolio and strategic and tactic decision-making.
Key words: commercial bank, stock market, investments, investment portfolio,
investment risk, securities.
Хіміч Н. О. Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах
нестабільності фінансових ринків.
Розглянуто сутність та класифікацію ознак банківської ліквідності, сутність
управління банківською ліквідністю, проаналізовано різні стратегії управління
ліквідністю комерційних банків та запропоновано напрями вдосконалення
управління банківською ліквідністю.
Ключові слова: фінансові ринки, комерційні банки, банківська ліквідність,
різновиди банківської ліквідності, управління ліквідністю.
Химич Н. А. Управление ликвидностью коммерческих банков Украины в условиях
нестабильности финансовых рынков.
Проанализированы сущность и классификация признаков банковской ликвидности,
сущность управления банковской ликвидностью, определены факторы, влияющие
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на банковскую ликвидность, проведен анализ различных стратегий управления
банковской ликвидностью.
Ключевые слова: финансовые рынки, коммерческие банки , банковская ликвидность,
разновидности банковской ликвидности, управление ликвидностью.
Khimich N. O. Management of Ukrainian Commercial Banks Liquidity During Instability
of the Financial Markets.
The author analyses and specifies the concept of bank liquidity, determines the essence
of the management of commercial banks liquidity, analyses the various strategies of
management of commercial banks liquidity.
Key words: financial markets, commercial banks, varieties of banks liquidity, banks liquidity,
liquidity management.
Павлишин О.П. Впровадження інноваційних технологій кредитування.
Досліджено зарубіжний досвід проведення операцій документарного кредитування
та можливості їх широкого впровадження у практиці діяльності вітчизняних
банків. Проведення банками цих операцій сприяє раціональному використанню
кредитних ресурсів та пожвавленню ділового середовища в країні.
Ключові слова: банк, документарне кредитування, кредитні ресурси, банківська
гарантія.
Павлишин О. П. Внедрение инновационных технологий кредитования.
Исследованы зарубежный опыт проведения операций документарного кредитования
и возможности их широкого внедрения в практике деятельности отечественных
банков. Проведение банками операций способствует рациональному использованию
кредитных ресурсов и улучшению деловой среды в стране.
Ключевые слова: банк, документарное кредитование, кредитные ресурсы,
банковская гарантия.
Pavlyshyn O. P. Adoption of innovative technologies of crediting.
Foreign experience of documentary crediting practice and possibility of its realization
in practice of national banks has been studied. Banking practice of its operations favors
rational use of credit resources and reviving of business environment in the country.
Key words: bank, documentary crediting, credit resources, bank guarantee.
Крилова А. О. Валова додана вартість як індикатор порівняння фінансових
систем.
Розвиток економіки вимагає відповідного розвитку фінансової системи країни. На
сучасному етапі розвитку України зростає актуальність питання порівняння її
фінансової системи із фінансовими системами інших країн світу. У статті на
основі аналізу світового досвіду визначено підходи щодо порівняння фінансових
систем.
Ключові слова: фінансова система, валова додана вартість, індикатори.
Крылова А. А. Валовая добавочная стоимость как индикатор сравнения финансовых
систем.
Развитие экономики требует соответствующего развития финансовой системы
страны. На современном этапе развития Украины возрастает актуальность
сравнения ее финансовой системы с финансовыми системами других стран. В
статье на основе анализа мирового опыта определены подходы к сравнению
финансовых систем.
Ключевые слова: финансовая система,
валовая добавочная стоимость,
индикаторы.
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Krylova A. O. Gross Surplus Value as an Indicator for Financial Systems Comparison.
Economics development requires appropriate development of financial system of the
country. On the current stage of development a problem of Ukrainian financial system
comparison with financial systems of other countries becomes more and more urgent.
There are approaches to financial systems comparison presented on the basis of analysis
of world-wide experience.
Key worlds: financial system, gross surplus value, indicators.
Слобода Л. Я. Особливості внутрішнього аудиту національного банку України на
основі оцінки ризиків.
Актуалізовано здійснення внутрішнього аудиту Національного банку України на
основі оцінки ризиків, визначено зміст і класифікацію ризиків за видами діяльності
Національного банку України, обґрунтовано роль та особливості організації
внутрішнього аудиту на основі оцінки ризиків у структурних підрозділах
Національного банку України, визначено критерії оцінки рівня ризиків, що
притаманні певному підрозділу Національного банку України та оцінки якості
системи управління цими ризиками.
Ключові слова: ризики Національного банку України, внутрішній аудит на основі
оцінки ризиків, система управління ризиками Національного банку України.
Слобода Л. Я. Особенности внутреннего аудита Национального банка Украины на
основе оценки рисков.
Актуализирована организация внутреннего аудита Национального банка Украины
на основе оценки рисков. Определены сущность и классификация рисков за видами
деятельности Национального банка Украины. Обоснованы роль и особенности
организации внутреннего аудита структурных подразделений центрального банка
на основе оценки рисков, определены критерии оценки уровня рисков, присущих
подразделениям Национального банка Украины, а также оценки качества системы
управления этими рисками.
Ключевые слова: риски Национального банка Украины, внутренний аудит на основе
оценки рисков, система управления рисками Национального банка Украины.
Sloboda L. Ya. Peculiarities of Internal Audit of National Bank of Ukraine on the Basis
of Estimation of Risks.
Organization of internal audit of the National Bank of Ukraine has been actualized
on the basis of estimation of risks. Essence and classification have been determined
according to the types of activity of the National Bank of Ukraine. A role and features
of organization of internal audit of structural subdivisions of central bank have been
grounded on the basis of estimation of risks, the criteria of estimation of the level of
risks, inherent in subdivisions of the National Bank of Ukraine, and also estimation
of quality of management system by these risks have been determined.
Key words: risks of the National Bank of Ukraine, internal audit on the basis of estimation
of risks, management system by the risks of the National Bank of Ukraine.
Безугла В. О., Шаповал Л. П. Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку
України.
Розглянуто механізм реалізації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції
Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату в Україні. Здійснено спробу
виявлення можливості залучення іноземних інвестицій та формування додаткових
фінансових ресурсів в економіці країни.
Ключові слова: Кіотський протокол, спільна реалізація, викиди, квота, парникові
гази, одиниці скорочення викидів, іноземні інвестиції.
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Безугла В. А., Шаповал Л. П. Перспективы привлечения финансовых ресурсов в
экономику Украины.
Рассмотрен механизм реализации Киотского протокола к Рамочной Конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата в Украине. Осуществлена
попытка выявления возможности привлечения иностранных инвестиций и
формирования дополнительных финансовых ресурсов в экономике страны.
Ключевые слова: Киотский протокол, общая реализация, выбросы, квота,
парниковые газы, единицы сокращения выбросов, иностранные инвестиции.
Bezugla V. O., Shapoval L. P. Perspectives of the Drawing of Financial Resources into
the Economy of Ukraine.
The mechanism of realization of Kyoto Protocol to Scope Convention of United Nations
about the change of climate in Ukraine has been considered. The attempt of exposure of
possibility of the drawing of foreign investments and the forming of additional financial
resources in the economy of the country has been carried out.
Key words: Kyoto Protocol, general realization, emissions, quota, hotbed gases, units
of reduction of emissions, foreign investments.
Кльоба Л. Г. Методичні підходи до використання реінжинірингу і бенчмаркінгу в
забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків.
На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи вкрай актуальним
є питання використання новітніх технологій та інструментів, необхідних
для вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю з метою
забезпечення надійного та ефективного інвестування банками коштів у
розвиток економіки. Запропоновано практичні рекомендації щодо використання
реінжинірингу і бенчмаркінгу для вдосконалення управління банківською
інвестиційною діяльністю.
Ключові слова: реінжиніринг, бенчмаркінг, банківська інвестиційна діяльність.
Клёба Л. И. Методические подходы к использованию реинжиниринга и бенчмаркинга
в обеспечении эффективного управления инвестиционной деятельностью банков.
На современном этапе перестройки отечественной банковской системы крайне
актуальным является вопрос использования новейших технологий и инструментов,
необходимых для совершенствования управления банковской инвестиционной
деятельностью с целью обеспечения надежного и эффективного инвестирования
банками средств в развитие экономики. Предложены практические рекомендации
относительно использования реинжиниринга и бенчмаркинга для совершенствова
ния управления банковской инвестиционной деятельностью.
Ключевые слова: реинжиниринг, бенчмаркинг, банковская инвестиционная
деятельность.
Klyоba L. G. The Methodical Approaches to the Use of Reengineering and Benchmarking
in the Providing of Effective Management Investment Activity of Banks.
On the modern stage of alteration of the domestic banking system is a question of the
use of the newest technologies and instruments, necessary for perfection of management
bank investment activity with the purpose of the providing of the reliable and effective
investing money by banks in development of economy is extremely urgent. Practical
recommendations concerning the use of reengineering and benchmarking for perfection
of management bank investment activity have been offered.
Key words: reengineering, benchmarking, bank investment activity.
Данилишин О. А. Сучасні засади монетарної політики в Україні.
Розглянуто особливості грошово–кредитної політики Національного банку України.
Виявлено та проаналізовано її принципи та закономірності на сучасному етапі
економічного розвитку. На основі здійсненого аналізу доведена необхідність
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зміни стратегічної цілі грошово–кредитної політики та обґрунтовано засади
впровадження таргетування інфляції в Україні.
Ключові слова: Національний банк, монетарна політика, стабільність цін,
таргетування інфляції.
Данилишин О. А. Современные принципы монетарной политики в Украине.
Рассмотрены особенности денежно-кредитной политики Национального банка
Украины. Обнаружены и проанализированы ее принципы и закономерности на
современном этапе экономического развития. На основе проведенного анализа
доказана необходимость изменения стратегической цели денежно–кредитной
политики и обоснованы принципы внедрения таргетирования инфляции в
Украине.
Ключевые слова: Национальный банк, монетарная политика, стабильность цен,
таргетирование инфляции.
Danylyshyn О. А. Modern Principles of Monetary Policy in Ukraine.
The features of money–credit policy of the National bank of Ukraine have been considered.
Its princi ples and conformities to the law on the modern stage of economic development
have been analyzed. On the basis of the conducted analysis the necessity of change of the
strategic purpose of money-credit policy has been proved and princi ples of introduction
of inflation’s targeting in Ukraine have been substantiated.
Key words: National bank, monetary policy, stability of prices, inflation’s targeting.
Верней О. Є. Особливості діяльності промислово-фінансових груп: зарубіжний досвід
та українські перспективи.
Розглянуто світовий досвід та переваги функціонування найтиповіших моделей
фінансово-промислових груп, обґрунтовано доцільність їх створення в Україні на
основі регулювання вітчизняної законодавчо–правової бази.
Ключові слова: промислово–фінансова група, фінансовий капітал, банк, фінансово–
кредитна установа.
Верней О. Е. Особенности деятельности промышленно–финансовых групп: зарубежный
опыт и украинские перспективы.
Рассмотрены мировой опыт и преимущества функционирования наиболее типичных
моделей финансово-промышленных групп, обоснована целесообразность их создания в
Украине на основе регулирования отечественной законодательно–правовой базы.
Ключевые слова: промышленно–финансовая группа, финансовый капитал, банк,
финансово–кредитное учреждение.
Verney O. Ye. Specific Features of Financial and Industrial Groups Activity: World
Experience and Ukrainian Prospects.
Both world experience of financial and industrial groups and advantages of their most
typical functional models as well as expediency of their organization in Ukraine on the
basis of home legislative and legal regulation have been considered.
Key words: financial and industrial group, financial capital, bank, credit and financial
institutions.
МикитчинІ. І. Закордонний досвід оцінки фінансової стійкості банків.
Розглянуто та проаналізовано закордонний практичний досвід ранньої діагностики
банківської сфери та методи оцінки фінансової стійкості банківських установ.
Також подано рекомендації щодо застосування та дієвості даних методів у сучасній
банківській практиці України.
Ключові слова: рання діагностика банківської сфери, система оцінки фінансової
стійкості банків, рейтингові системи, коефіцієнтний аналіз.
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Микитчин И. И. Иностранный опыт оценки финансовой устойчивости банков.
Рассматриваются и анализируются иностранный практический опыт ранней
диагностики банковской сферы и методы оценки финансовой устойчивости
банковских учреждений. Представлены рекомендации по использованию данных
методов в современной банковской практике Украины.
Ключевые слова: ранняя диагностика банковской сферы, система оценки финансовой
устойчивости банков, рейтинговая система, коэффициентный анализ.
Mykytchyn I. I. Foreign Experience of Estimation of Financial Stability of Banks
Foreign practical experience of early diagnostics of bank sphere and methods of
estimation of financial stability of bank institutions are examined and analyzed. Also
recommendations are given to the use of these methods in modern banking practice of
Ukraine.
Key words: early diagnostic of banking sphere, the system of estimation of financial
stability of banks, the rating system, the coefficient analysis.
Мірдала Р. Розвиток міжнародних інвестиційних позицій країн – новообраних членів
Європейського Союзу.
Досліджуються головні аспекти розвитку міжнародного інвестиційного положення
держав – новообраних членів Європейського Союзу (з 1999 року), з акцентом
на структурі їх міжнародних фінансових активів і пасивів. Оцінюється рівень
міжнародної фінансової інтеграції Болгарії і Румунії в порівнянні з Чеською
республікою і Словаччиною. Мета полягає в тому, аби досліджувати головні
значення різних економічних дій країн по вибраних аспектах їх міжнародної
фінансової інтеграції. Також обговорюються головні тенденції в розвитку
структури їх зовнішнього капіталу в термінах відносної важливості іноземних
прямих інвестицій, портфеля акцій і боргових інвестицій і зовнішнього боргу.
Нарешті, досліджуються значення накопичених запасів зовнішнього капіталу для
розвитку збалансованості майбутньої торгівлі і поточного балансу.
Ключові слова: фінансова інтеграція, структура зовнішнього капіталу, торговельна
інтеграція, перехідні економіки.
Мирдала Р. Развитие международных инвестиционных позиций стран –
новоизбранных членов Европейского Союза.
Исследуются главные аспекты развития международного инвестиционного
положения государств – новоизбранных членов Европейского Союза (с 1999
года), с акцентом на структуре их международных финансовых активов и
пассивов. Оценивается степень международной финансовой интеграции Болгарии
и Румынии по сравнению с Чешской республикой и Словакией. Цель состоит в
том, чтобы исследовать главные значения различных экономических действий
стран по избранным аспектам их международной финансовой интеграции. Также
обсуждаются главные тенденции в развитии структуры их внешнего капитала в
терминах относительной важности иностранных прямых инвестиций, портфеля
акций и долговых инвестиций и внешнего долга. Наконец, исследуются значения
накопленных запасов внешнего капитала для развития сбалансированности
будущей торговли и текущего баланса.
Ключевые слова: финансовая интеграция, структура внешнего капитала, торговая
интеграция, переходные экономики.
Mirdala R. Development of international investment position in the selected new European
Union member countries.
In the following paper we examine the main aspects of international investment position
development in the selected new European Union member countries since 1999, with an
emphasis on their international financial assets and liabilities structure. We assess the
extent of the Bulgaria’s and Romania’s international financial integration compared
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with the Czech Republic and the Slovak Republic. The aim is to examine the main
implications of the different economic performances of the countries on the selected
aspects of their international financial integration. We also observe the main trends in
their external capital structure development in terms of the relative importance of foreign
direct investments, portfolio equity and debt investments and external debt. Finally, we
study the implications of the accumulated stock of external capital for future trade and
current account balances development.
Key words: financial integration, external capital structure, trade integration, transition
economies.
Гайдук А. Б. Дослідження розвитку світової туристичної індустрії з використанням
методу сценаріїв.
Досліджуються існуючий досвід використання методу сценаріїв у туризмі як одного
з групи інтуїтивних методів прогнозування. Основна мета методу – опрацювання
так званих сценаріїв розвитку на основі минулих, сьогоднішніх та очікуваних
у майбутньому трендів. Метод сценаріїв застосовується в рамках його другого
етапу – досліджується один з шести чинників (трендів) розвитку міжнародного
туризму, а саме, – «Розвиток туристичної індустрії». Встановлюються тенденції
та форми прояву глобалізації (в широкому та вузькому значенні) в міжнародному
туризмі, зокрема, досліджуються інтеграційні процеси у формі концентрації капі
талу та кооперування. Наводяться мінісценарії розвитку світової туристичної
індустрії в майбутньому.
Ключові слова: методи прогнозування, метод сценаріїв, тренди, туристична
індустрія, туристичне господарство, глобалізація, інтернаціоналізація,
інтегрований туристичний концерн, глобальні системи дистрибуції туристичних
послуг, готельні мережі, туристичні агенції, кооперація, стратегічні альянси,
франчайзинг.
Гайдук А. Б. Исследование развития мировой туристической индустрии с
использованием метода сценариев.
Исследуется существующий опыт использования метода сценариев в туризме как
одного из группы интуитивных методов прогнозирования. Основная цель метода –
разработка так называемых сценариев развития на основе прошлых, сегодняшних и
ожидаемых в будущем трендов. Метод сценариев используется в рамках его второго
этапа – исследуется один из шести факторов (трендов) развития международного
туризма, в частности «Развитие туристической индустрии». Устанавливаются
тенденции и формы проявления глобализации (в широком и узком значении) в
международном туризме, в частности, исследуются интеграционные процессы
в форме концентрации капитала и кооперирования. Приводятся мини-сценарии
развития мировой туристической индустрии в будущем.
Ключевые слова: методы прогнозирования, метод сценариев, тренды, туристичес
кая индустрия, туристическое хозяйство, глобализация, интернационализация,
интегрированный туристический концерн, глобальные системы дистрибуции
туристических услуг, гостиничные сети, туристические агентства, кооперация,
стратегические альянсы, франчайзинг.
Gayduk A. B. Investigation of the Development of the World Travel & Tourism Industry
by Applying the Scenario Method.
The existing experience of applying the scenario method in tourism as one of the group
of the intuitive methods of prognostication is investigated. The major goal of the method
is the elaboration of the so-called development scenarios on the basis of the past, present
and future expected trends. The scenario method is applied within the framework of its
second stage – one of the six factors (trends) of the international tourism development
specifically “The Travel & Tourism Industry Development” is studied. The tendencies
and forms of the globalization manifestation (in the broad and narrow meanings) in
the international tourism are determined; specifically the integration processes in the
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form of the capital concentration and cooperation are examined. The mini-scenarios of
the development of the world Travel & Tourism Industry in the future are presented.
Key words: methods of prognostication, scenario method, trends, Travel & Tourism
Industry, Travel & Tourism Economy, globalization, internationalization, integrated
tourism concern, global travel distribution service systems, hotel networks, tourism
agencies, cooperation, strategic alliances, franchising.
Шурпенкова Р. К., Демко І. І. Основи організації економічного аналізу в системі
управління підприємством.
Визначено особливості, завдання, принципи раціональної організації економічного
аналізу та обґрунтовано необхідність вдосконалення управління підприємством
на основі автоматизованої системи аналізу з використанням автоматизованих
робочих місць. З’ясовано, що комплексне проведення аналізу вимагає правильної
організації аналітичної роботи, тобто упорядкування, налагодження координації
та погодження її здійснення з метою попередження дублювання, внесення єдності
в роботу окремих посадових осіб чи аналітичних органів. Раціональна організація
забезпечує реальність і дієвість аналізу, зводяться до мінімуму втрата чи
спотворення вхідної інформації. Забезпечується вихід аналітичної інформації за
різною ієрархією управління чи за різним ступенем досягнення проміжних і кінцевих
аналітичних результатів.
Ключові слова: економічний аналіз, організація економічного аналізу, управління
підприємством, завдання, принципи, аналітична робота, автоматизація.
Шурпенкова Р. К., Демко И. И. Основы организации экономического анализа в системе
управления предприятием.
Определены особенности, задачи, принципы рациональной организации
экономического анализа и обоснована необходимость усовершенствования
управления предприятием на основе автоматизированной системы анализа с
использованием автоматизированных рабочих мест. Комплексное проведение
анализа требует правильной организации аналитической работы, то есть
упорядочения, налаживания координации и согласования ее осуществления с
целью предупреждения дублирования, внесения единства в работу отдельных
должностных лиц или органов аналитики. Рациональная организация обеспечивает
реальность и действенность анализа, сводятся к минимуму потеря или искажение
входной информации. Обеспечивается выход аналитической информации по разной
иерархии управления или по разной степени достижения промежуточных и
конечных аналитических результатов.
Ключевые слова: экономический анализ, организация экономического анализа,
управление предприятием, задача, принципы, аналитическая работа,
автоматизация.
Shurpenkova R. K., Demko I. I. Bases of Organization of the Economic Analysis in a
Management System of the Enterprise.
The features, tasks and princi ples of rational organization of the economic analysis
have been determined and the necessity of improvement of management business on
the basis of the automated system of the analysis with use of the automated workplaces
has been substantiated. Certainly, complex analysis requires correct organization of
analytical work, that it, arrangement, adjusting of co-ordination and concordance of
its realization, with the purpose of warning of duplication, bringing unity into work of
individuals officials or analytical organs. Rational organization provides reality and
effectiveness of analysis, a loss or distortion of entrance information is taken to the
minimum. The output of analytical information is provided on the different hierarchy of
management or after the different degree of achievement of intermediate and eventual
analytical results.
Key words: economic analysis, organization of the economic analysis, business
management, task, princi ples, analytical work, automation.
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Пинда Ю. В. Тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельному комплексі
Львівської області.
Досліджено динаміку основних показників діяльності підприємств будівельного
комплексу Львівської області та відображено їх взаємозв’язки. Встановлено
тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельній сфері регіону.
Ключові слова: будівельний комплекс, будівництво, підрядні роботи, будівельні
підприємства.
Пында Ю. В. Тенденции развития и структурных сдвигов в строительном комплексе
Львовской области.
Исследована динамика основных показателей деятельности предприятий
строительного комплекса Львовской области и отображены их взаимосвязи.
Установлены тенденции развития и структурных сдвигов в строительной сфере
региона.
Ключевые слова: строительный комплекс, строительство, подрядные работы,
строительные предприятия.
Pynda Yu. V. Tendencies of Development and Structural Changes in a Building Complex
of the Lviv Region.
Dynamics of basic indexes of a building complex enterprises activity of the Lviv region
has been studied and their intercommunications have been represented. The tendencies
of development and structural changes in a building sphere of the region have been
established.
Key words: building complex, building, contract works, building enterprises.
Шевченко Н. В. Особливості дослідження сутності капіталізації промислових
підприємств.
Розглянуто сутність капіталізації промислових підприємств як економічної
категорії. Визначено та систематизовано різні підходи до визначення поняття
капіталізації. Виокремлено визначення поняття капіталізації залежно від виду
капіталу, який використовує підприємство у своїй діяльності.
Ключові слова: капітал, капіталізація, ринкова капіталізація, промислове
підприємство, виробництво, діяльність.
Шевченко Н. В. Особенности исследования сущности капитализации промышленных
предприятий.
Рассмотрена сущность капитализации промышленных предприятий как эко
номической категории. Определены и систематизированы разные подходы к
определению понятия капитализации. Выделено определение понятия «капи
тализация» в зависимости от вида капитала, используемого предприятием в
своей деятельности.
Ключевые слова: капитал, капитализация, рыночная капитализация, промышлен
ное предприятие, производство, деятельность.
Shevchenko N. V. Features of Research of the Essence of Capitalization of Industrial
Enterprises.
Essence of capitalization of industrial enterprises has been considered as the economic
category. Different approach to the definition of the concept of capitalization have been
systematized. Definition of the notion of capitalization has been singled out depending
on the type of capital, which uses an enterprise in its activity.
Keywords: capital, capitalization, market capitalization, industrial enterprise, production,
activity.
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Тоцька О. Л. Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів
харчування у Волинському регіоні.
Проводиться факторний аналіз показників виробництва основних продовольчих
товарів у Волинському регіоні з допомогою методу головних компонент. Для
автоматизації розрахунків використовується програмний пакет StatSoft Statistica
6.0. Актуальність дослідження полягає в тому, що факторний аналіз цих об’єктів
не проводився.
Ключові слова: факторний аналіз, метод головних компонент, факторні
навантаження, продовольчі товари, Волинський регіон.
Тоцкая О. Л. Определение скрытых факторов влияния на производство продуктов
питания в Волынском регионе.
Проводится факторный анализ показателей производства основных про
довольственных товаров в Волынском регионе с помощью метода главных
компонент. Для автоматизации расчетов используется программный пакет
StatSoft Statistica 6.0. Актуальность исследования заключается в том, что
факторный анализ этих объектов не проводился.
Ключевые слова: факторный анализ, метод главных компонент, факторные
нагрузки, продовольственные товары, Волынский регион.
Totska O. L. Determination of Hidden Factors of Influence on Production of Food Stuffs
in the Volyn Region.
The factor analysis of indexes of production of basic food commodities in the Volyn
region with the help of a method of main components is conducted. For automation of
calculations a software product StatSoft Statistica 6.0 is used. Actuality of research
consists in that the factor analysis of these objects was not conducted.
Key words: factor analysis, the method of main components, factor loadings, food
commodities, Volyn region.
Калинець К. С. Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж
в Україні.
Розглядається необхідність розвитку фондової біржі як невід’ємного елемента
фінансового ринку. Визначено основні етапи розвитку фондових бірж в Україні.
Проведено аналіз фондових бірж на кожному етапі розвитку біржової системи.
Розглянуто головні законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність
фондової біржі в Україні. За результатами аналізу етапів розвитку біржової
системи України визначено основні проблеми та здобутки кожного із них. З’ясовано
слабини сучасного стану функціонування фондової біржі. На основі проведеного
аналізу розроблено комплекс заходів щодо підвищення рівня розвитку біржової
системи України.
Ключові терміни: фондова біржа, етапи формування біржової торгівлі, динаміка
розвитку.
Калынец Е. С. Особенности развития и динамика функционирования фондовых бирж
в Украине.
Рассматривается необходимость существования фондовой биржи как неотъемлемого
элемента финансового рынка. Определены главные этапы развития фондовых бирж
в Украине. Проанализированы фондовые биржи на каждом этапе развития биржевой
системы. Рассмотрены главные законодательные акты, которые регулируют
деятельность фондовых бирж в Украине. По результатам анализа этапов
развития биржевой системы Украины сформированы проблемы и поданы наработки
каждого из них. Выяснены слабые стороны современного периода функционирования
фондовых бирж. На основе проведенного анализа разработан комплекс мероприятий
по повышению уровня развития биржевой системы Украины.
Ключевые слова: фондовая биржа, этапы развития биржевой торговли, динамика
развития.
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Kalynets K. S. Peculiarities and Dynamics of Stock Exchange Development in Ukraine.
The necessity of stock exchange development as an integral element of financial market
has been considered. Main stages of stock exchange development in Ukraine have been
determined. Stock exchanges on every stage of the development of stock exchange system
have been analyzed. Major legislative acts which regulate stock exchange activity in
Ukraine have been studied. According to the analysis of the stages of stock exchange
system development in Ukraine the problems have been determined and effective results
of each of them have been given. Weak points of the present time stock exchange system
have been elucidated. On the basis of the analysis the complex of measures concerning
the increase of the level of the development of stock exchange system of Ukraine has
been elaborated.
Key words: stock exchange, stages of stock market development, dynamics of
development.
Мірошко В. М. Аналіз та напрями розвитку морських портів України.
Досліджуються концептуальні і практичні основи формування стратегічних планів
економічного розвитку морських портів України в умовах інтеграції до світової
транспортної системи. Здійснено аналіз діяльності морських портів. На основі
проведеного аналізу обґрунтовано основні стратегічні напрямки розвитку.
Ключові слова: стратегія, аналіз, морські порти.
Мирошко В. Н. Анализ и направления развития морских портов Украины.
Исследуются концептуальные и практические основы формирования стратегических
планов экономического развития морских портов Украины в условиях интеграции
в мировую транспортную систему. Осуществлен анализ деятельности морских
портов. На основе проведенного анализа обоснованы основные стратегические
направления развития.
Ключевые слова: стратегия, анализ, морские порты.
Miroshko V. M. Analysis and Directions of Development of Marine Ports of Ukraine.
Conceptual and practical bases of the forming of strategic plans of economic development
of marine ports of Ukraine are studied in the conditions of integration in a world
transport system. The analysis of activity of marine ports is carried out. On the basis of
the conducted analysis basic strategic directions of development are grounded.
Key words: strategy, analysis, marine ports.
Гончаренко І. В. Ретроспектива формування сільських територій регіонів України
Досліджуються історичні аспекти формування сільських територій України.
Вивчаються сучасні проблеми та розглядаються перспективні напрями розвитку
сільської місцевості.
Ключові слова: сільські території, занепад сільського господарства.
Гончаренко И. В. Ретроспектива формирования сельских территорий регионов
Украины.
Исследуются исторические аспекты формирования сельских территорий Украины.
Изучаются современные проблемы, рассматриваются перспективы развития
сельской местности.
Ключевые слова: сельские территории, упадок сельского хозяйства.
Goncharenko I. V. Retrospective of the Formation of Rural Territories of the Regions of
Ukraine.
Historical aspects of formation of rural territories of Ukraine are investigated. Modern
problems are investigated, prospects of development of a countryside are considered.
Key words: rural territories, decline of agriculture.
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Манцевич Ю. М. Про окремі методологічні аспекти розподілу цін на ринку житла
в містах України.
Розглядаються окремі методологічні проблемами вивчення сучасного українського
ринку житла, які випливають з проведеного аналізу пропозицій квартир з різною
кількістю кімнат по містах-представниках.
Ключові слова: житло, нерухомість, ринок, регіон, класифікація, вартість, ціна.
Манцевич Ю. Н. Об отдельных методологических аспектах распределения цен на
рынке жилья в городах Украины.
Рассматриваются отдельные методологические проблемы изучения современного
украинского рынка жилья, вытекающие из проведенного анализа предложений
квартир с разным количеством комнат по городам-представителям.
Ключевые слова: рынок жилья, недвижимость, регион, стоимость, цена.
Mantsevych Yu. M. On Separate Methodological Aspects of Distribution of Prices at the
Dwelling Market in the Cities of Ukraine.
The separate methodological problems of studies of the modern Ukrainian dwelling
market which follows from the conducted analysis of suggestions of apartments with
the different amount of rooms for representative towns are examined.
Key words: dwelling market, real estate, region, cost, price.
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