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Столярчук Я.М. Суперечності глобальної монополізації капіталу.
Досліджено ключові суперечності, котрі породжуються монополізацією капіталу на глобальній
фазі світогосподарського розвитку. Доведено, що в їх основі лежить конфлікт інтересів
міжнародних монополій та решти суб’єктів глобальної економічної системи, що вимагає
радикальної реорганізації діючої системи інституційного забезпечення глобального економічного
розвитку з метою гармонізації інтересів основних акторів міжнародних економічних відносин.
Ключові слова: глобальна монополізація капіталу, монополістичні структури, глобальна
експансія, глобальна конкуренція, нерівномірність нагромадження капіталу, злиття і поглинання,
національний економічний суверенітет, міжнародний контингент найманих працівників.
Столярчук Я.М. Противоречия глобальной монополизации капитала.
Исследованы ключевые противоречия, порождаемые монополизацией капитала на глобальном
этапе мирохозяйственного развития. Доказано, что в их основе лежит конфликт интересов
международных монополий и остальных субъектов глобальной экономической системы, что
требует радикальной реорганизации действующей системы институционального обеспечения
глобального экономического развития с целью гармонизации интересов основных субъектов
международных экономических отношений.
Ключевые слова: глобальная монополизация капитала, монополистические структуры, глобальная
экспансия, глобальная конкуренция, неравномерность накопления капитала, слияние и поглощение,
национальный экономический суверенитет, международный контингент наемных работников.
Stolyarchuk Ya.M. Contradictions of Global Monopolization of Capital.
Key contradictions which are generated by monopolization of capital on the global stage of international
economy development have been studied. It has been proved that they are based on the conflicts of
the interests of international monopolies and other participants of the global economic system. The
aforementioned stipulates radical reorganization of operating system of institutional support of global
economic development in order to harmonize interests of main subjects of international economic
relations.
Key words: global monopolization of capital, monopolistic structures, global expansion, global
competitiveness, inequality of capital accumulation, mergers and acquisitions, national economic
sovereignty, international contingent of employed workers.
Палійчук М.В., Шкварилюк В.В.,  Попович В.В., Петренко В.П. Функціонування інфраструктури
регіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу.
Розглянуто і проаналізовано стан, завдання, проблеми і перспективи функціонування мережі
агентств регіонального розвитку (АРР) та функціонально адекватних структур в областях і
містах України, продемонстровано основні переваги і недоліки ситуації, що склалася. На прикладі
досвіду, отриманого в Івано-Франківської області, запропоновано варіант єдиного ідеологічного і
методичного забезпечення створення і організації ефективної роботи АРР регіонального рівня у
вигляді віртуальної організаційної структури матричного типу за участю всіх учасників процесу
економічного розвитку регіону на основі концепції інтелектокористування.
Ключові слова: агентство регіонального розвитку, віртуальна організаційна структура
матричного типу.
Палийчук Н.В., Шкварылюк В.В., Попович В.В., Петренко В.П. Функционирование инфраструктуры
регионального развития на основе виртуальной организационной структуры матричного типа.
Рассмотрены и проанализированы состояние, задания, проблемы и перспективы функционирования
сети агентств регионального развития (АРР) и функционально адекватных структур в областях
и городах Украины, продемонстрированы основные преимущества и недостатки сложившейся
ситуации. На примере опыта, полученного в Ивано-Франковской области, предложен вариант
единого идеологического и методического обеспечения создания и организации эффективной
работы АРР регионального уровня в виде виртуальной организационной структуры матричного
типа с привлечением всех участников процесса экономического развития региона на основе
концепции интеллектопользования.
Ключевые слова: агентство регионального развития, виртуальная организационная структура
матричного типа.
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Paliychuk M.V., Shkvarylyuk V.V., Popovych V.V., Petrenko V.P. Infrastructure Functioning of Regional
Development is on the Basis of Virtual Organizational Structure of Matrix Type.
State, tasks, problems and perspectives of the functioning of the net of agencies of the regional development
(ARD) and the same ones in the regions and cities of Ukraine have been considered and analysed. Main
advantages and disadvantages of contemporary situation have been demonstrated. The experience, which
was received in Ivano-Frankivsk region, the only pattern of the ideological and methodological base for
creation and organization of effective work of the ARD on the regional level as a virtual organization
structure of matrix type and involvement of all participants of the process fregional economic development
on the basis of the intellect application conception.
Key words: agency of regional development, virtual organization structure of matrix type.
Кореняко М.Г. Муніципальні запозичення як інструмент підтримки економічного розвитку
регіонів.
Розглядаються джерела фінансування місцевої інфраструктури та обґрунтовується
використання муніципальних облігацій як альтернативи банківському та бюджетному
фінансуванню. Проведено огляд поточної ситуації на ринку муніципальних запозичень в Україні.
З урахуванням досвіду зарубіжних країн із середнім рівнем доходу здійснено аналіз ризиків та
вигод застосування інструментарію місцевих запозичень для фінансування розвитку місцевої
інфраструктури.
Ключові слова: муніципальні запозичення, муніципальні облігації, внутрішній борг, фіскальна
політика.
Кореняко М.Г. Муниципальные заимствования как инструмент поддержки экономического развития
регионов.
Рассматриваются источники финансирования местной инфраструктуры путем выпуска
облигаций местного займа как альтернативы банковскому и бюджетному финансированию,
а также проведен обзор состояния рынка муниципальных займов в Украине. На основе опыта
зарубежных государств со средним уровнем дохода проанализированы риски и выгоды привлечения
заемных средств.
Ключевые слова: муниципальные заимствования, муниципальные облигации, внутренний долг,
фискальная политика.
Korenyako M.G. Municipal Borrowings as an Instrument of Supporting Regional Economic Growth.
The sources of financing of local infrastructure by the issue of local state bonds as alternative to the
bank and budgetary financing are examined. An assessment of current status of municipal borrowings
market in Ukraine has been carried out. Risks and benefits analysis of local borrowings based on the
experience of other middle-income countries has been conducted.
Key words: municipal borrowings, municipal bonds, domestic debt, fiscal policy.
Каспрук Ю.В. Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області.
Розглядаються сучасні тенденції у податково-бюджетній сфері та їх вплив на нарощування
бюджетних доходів регіону, стан збалансованості місцевого бюджету Львівської області,
заборгованість податкових надходжень до бюджету та структура податкового боргу з основних
видів податків.
Ключові слова: фінансові ресурси, бюджет, податки, доходи бюджету, видатки бюджету,
податковий борг (недоїмка).
Каспрук Ю.В. Влияние ресурсов местного бюджета на темпы экономического роста области.
Рассматриваются современные тенденции в налогово-бюджетной сфере и их влияние на
наращивание бюджетных доходов региона, состояние сбалансированности местного бюджета
Львовской области, задолженность налоговых поступлений в бюджет и структура налоговой
задолженности по основным видам налогов.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, бюджет, налоги, доходы бюджета, потребление
бюджета, налоговый долг (недоимка).
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Kaspruk Yu.V. Influence of Resources of Local Budget on the Rates of the Economy Growing of the
Region.
Modern tendencies are examined in a taxes-budget sphere and their influence on the increase of budgetary
profits of the region, state of balance of local budget of the Lviv region, debt and structure of tax debt
on the basic types of taxes.
Key words: financial resources, a budget, taxes, profits of budget, budget consumption, tax debt
(arrears).
Шевчук В.О., Мунько М.М. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку:
регіональний аспект .
Проаналізовано проблему рівноваги попиту і пропозиції та існуючі диспропорції на регіональних
споживчих ринках України. Здійснено групування регіонів за показниками розвитку внутрішніх
споживчих ринків методом кластерного аналізу. Емпірично досліджено функціональні залежності
між роздрібним товарооборотом, промисловим виробництвом та імпортом окремих регіонів.
Ключові слова: регіональні споживчі ринки, внутрішній попит, фактори виробництва,
міжрегіональні диспропорції, детермінанти конкурентоспроможності, кластерний аналіз,
фільтр Кальмана, Евклідова відстань.
Шевчук В.А., Мунько М.М. Диспропорции и проблемы развития внутреннего потребительского
рынка: региональный аспект.
Проанализированы проблема равновесия спроса и предложения, а также имеющиеся диспропорции
на региональных потребительских рынках Украины. Осуществлено группирование регионов по
показателям развития внутренних потребительских рынков методом кластерного анализа.
Эмпирически исследованы функциональные зависимости между розничным товарооборотом,
промышленным производством и импортом отдельных регионов.
Ключевые слова: региональные потребительские рынки, внутренний спрос, факторы производства,
межрегиональные диспропорции, детерминанты конкурентоспособности, кластерный анализ,
фильтр Кальмана, Евклидова дистанция.
Shevchuk V.O., Mun’ko M.M. Disproportions and Problems of Internal Consumer Market Development:
Regional Aspect.
The problem of equilibrium of demand and supply and existing disproportions on the regional consumer
markets of Ukraine have been analyzed. Grouping of the regions has been carried out according to the
indexes of development of internal consumer markets by the method of cluster analysis. The functional
dependences between retail commodity turnover, industrial production and import of separate regions
have been studied empirically.
Key words: regional consumer markets, internal demand, factors of production, interregional
disproportions, determinants of competitiveness, cluster analysis, Kalman filter, Euclidean distance.
Мартиняк І.О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення інфраструктури
функціонування малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні.
Розглянуто основні напрями формування регіональної політики підтримки інноваційного
підприємництва з використанням засад кластерної теорії. Запропоновано зосередити увагу на
потенціалі навчальних закладів та використанні програм партнерства держави та бізнесу.
Ключові слова: інновації, кластер, регіональна програма розвитку, бізнес-середовище, кооперація,
комерціалізація знань.
Мартыняк И.А. Формирование кластерной политики как механизма совершенствования
инфраструктуры функционирования малого и среднего инновационного бизнеса в регионе.
Рассмотрены основные направления формирования региональной политики поддержки
инновационного предпринимательства на основе кластерной теории. Предложено сосредоточить
внимание на потенциале учебных заведений и использовании программ партнерства государства
и бизнеса.
Ключевые слова: инновации, кластер, региональная программа развития, бизнес-среда,
кооперация, коммерциализация знаний.
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Martynyak I.О. The Forming of Cluster-Based Policy as Mechanism of Innovative Small and Middle Business
Functioning Infrastructure Perfection in the Region.
Basic trends of forming of regional policy of support of innovative enterprise have been considered on
the basis of cluster theory. It is suggested to pay attention to potential of educational establishments and
use of the programs of partnership of the state and business.
Key words: innovations, cluster, regional development program, business-environment, co-operation,
commercialization of knowledge.
Гощинський А.В. , Бакушевич Д.Я. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі
забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій.
Досліджуються роль інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), їх сучасний стан та
вплив на процес забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання прикордонних
територій, відзначаються переваги та недоліки їх використання. Розроблено рекомендації щодо
розвитку ІКТ у транскордонному співробітництві.
Ключові слова: інформаційні та комунікаційні технології,конкурентоспроможність,
транскордонне співробітництво, інновації.
Гощинский А.В., Бакушевич Д.Я. Использование информацийно-коммуникационных технологий в
процессе обеспечения конкурентоспособности пограничных территорий.
Исследуются роль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), их современное
состояние и влияние на процесс обеспечения конкурентоспособности субъектов ведения
хозяйства пограничных территорий, указываются преимущества и недостатки их использования.
Разработаны рекомендации относительно развития ИКТ в трансграничном сотрудничестве.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, конкурентоспособность,
трансграничное сотрудничество, инновации.
Goshchynsky A.V., Bakushevych D.Ya. Use of Information and Communication Technologies in the Process
of Providing the Competitiveness of Economic Activity Subjects’ of Transborder Territories.
The role of information and communication technologies is studied, their contemporary state and
influence of ICT on development of transborder cooperation, advantages and disadvanantages of their
use are specified. Recommendations are developed in relation to development of ICT in a transborder
cooperation.
Key words: information and communication technologies, transborder cooperation, innovations,
competitiveness.
Стеченко Д.М., Безуглий І.В. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях
рекреаційно-туристичного природокористування
Розглядаються методологічні питання використання системного підходу у дослідженнях
рекреаційно-туристичної сфери. Акцентується увага на двох напрямах використання системного
підходу: синтезі наукових методів дослідження і формуванні моделей складноорганізованих
об’єктів. Викладено основні положення авторської інтерпретації регіональної рекреаційнотуристичної системи.
Ключові слова: системний підхід, регіональна рекреаційно-туристична система, інтерпретація,
природокористування, наукові методи.
Стеченко Д.Н., Безуглый И.В. Концептуальные основы использования системного подхода в
исследованиях рекреационно-туристического природопользования.
Рассматриваются методологические вопросы использования системного подхода в исследованиях
рекреационно-туристической сферы. Акцентируется внимание на двух направлениях
использования системного подхода: синтезе научных методов исследования и формировании
сложноорганизованных объектов. Изложены основные положения авторской интерпретации
региональной рекреационно-туристической системы.
Ключевые слова: системный подход, региональная рекреационно-туристическая система,
интерпретация, природопользование, научные методы.
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Stechenko D.M., Bezugly I.V. Conceptual Bases of the Use of the System Approach in Study of RecreationTourist Nature Management.
The methodological questions of the use of approach of the systems are examined in researches of
recreation-tourist sphere. Attention is accented on two directions of the use of the system approach:
synthesis of the scientific methods of the study and formation of a complicated way-organized objects.
Main positions to author’s interpretation of regional recreation-tourist system have been presented.
Key words: system approach, regional recreation-tourist system, interpretation, nature management,
scientific methods.
Двігун А.О. Пріоритетні напрями регулювання рентних відносин в умовах системного реформування
адміністративно-територіального устрою України.
Проаналізовано особливості розвитку земельних відносин в Україні. Виявлено основні засади
регулювання ринку землі у промислово розвинених країнах та запропоновано їх використання
у вітчизняній практиці. Обґрунтовано напрями регулювання рентних відносин в умовах
реформування адміністративно-територіального устрою.
Ключові слова: рентні відносини, земельні відносини, реформування адміністративнотериторіального устрою.
Двигун А.А. Приоритетные направления регулирования рентных отношений в условиях системного
реформирования административно-территориального устройства Украины.
Проанализированы особенности развития земельных отношений в Украине. Виявлены основные
принципы регулирования рынка земли в промышленно развитых странах и предложено их
использование в отечественной практике. Обоснованы направления регулирования рентных
отношений в условиях реформирования административно-территориального устройства.
Ключевые слова: рентные отношения, земельные отношения, реформирование административнотерриториального устройства.
Dvigun A.О. Key Directions of Rent Relations Regulation in the Conditions of System Reform of Ukrainian
Administrative-Territorial System.
The features of development of the land relations in Ukraine have been analysed. Basic principles of
land market adjusting in the industrially developed countries have been and it is offered to adopt them in
domestic practice. Directions of the rent relations adjusting in the conditions of administrative-territorial
system reform have been substantiated.
Key words: rent relations, land relations, reformation of administrative-territorial system.
Реверчук Н.Й., Ковалюк А.О. Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання
Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини
виникнення банківських криз, їх теоретичні засади, ознаки і класифікації, головні методи їх
формування, а також накреслені шляхи подолання цих криз у процесах глобалізаційної економіки.
Важливим є застосування історичного системно-структурного і системно-функціонального
методів дослідження під час вивчення причин виникнення банківських криз у період останніх
двох століть.
Ключові слова: банківські кризи, глобалізаційна економіка, методи дослідження.
Реверчук Н.И, Ковалюк А.А. Банковские кризисы: сущность, признаки, виды и методы их
преодоления.
Раскрываются значения банковского сектора в экономической системе государства, причины
возникновения банковских кризисов, их теоретические принципы, признаки и классификации,
главные методы их формирования, а также начерчены пути преодоления этих кризисов в
процессах глобализационной экономики. Важным является применение исторического системноструктурного и системно-функционального методов исследования при изучении причин
возникновения банковских кризисов в период последних двух веков.
Ключевые слова: банковские кризисы, глобализационная экономика, методы исследования.
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Reverchuk N.Yo, Kovalyuk A.O. Banking Crises: Essence, Characteristics, Aspects and the Ways of
Overcoming.
The importance of bank sector in the economic system of the state, reasons of origin of bank crises, their
theoretical principles, signs and classifications, main methods of their forming have been elucidated,
and also ways of the overcoming of these crises in the processes of globalizational economy have been
outlined. Important is application of historical system-structural and system-functional methods of
research during the study of reasons of the origin of bank crises in the period of the last two ages.
Keywords: bank crises, globalizational economy, research methods.
Швець Н.Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління.
Розглянуто теоретично-практичні аспекти визначення банківських ризиків у контексті
адаптації банківського законодавства України до вимог Базельського комітету з банківського
нагляду. Важливу увагу приділено системам управління ризиками в банках України та проблемам
вдосконалення існуючих банківських систем ризик-менеджменту в напрямку впровадження
принципів Нової угоди з регулювання банківського капіталу Базельського комітету з банківського
нагляду (Базеля-ІІ).
Ключові слова: банківський нагляд, банківські ризики, система ризик-менеджменту банку,
Базельський комітет з банківського нагляду.
Швец Н.Р. Риски банковских учреждений: проблемы определения и управления.
Рассмотрены теоретико-практические аспекты определения банковских рисков в контексте
адаптации банковского законодательства Украины к требованиям Базельского комитета по
банковскому надзору. Важное внимание уделено системам управления рисками в банках Украины
и проблемам совершенствования существующих банковских систем риск-менеджмента в
направлении внедрения принципов Нового соглашения по регулированию банковского капитала
Базельского комитета по банковскому надзору (Базеля-ІІ).
Ключевые слова: банковский надзор, банковские риски, система риск-менеджмента банка,
Базельский комитет по банковскому надзору.
Shvets N.R. Risks of Bank Institutions: the Problems of Determination and Management.
The theoretical-practical aspects of determination of bank risks have been considered in the context of
adaptation of bank laws of Ukraine concerning the requirements of the Basel committee on a bank supervision.
Important attention is paid to control systems by risks in the banks of Ukraine and problems of perfection
of the existing banking systems of risk management in the direction of introduction of principles of the New
agreement on the adjusting of bank capital of Basel committee of the bank supervision (Basel-II).
Key words: bank supervision, bank risks, bank’s system of risk management, Basel’s committee of the
bank supervision.
Кривцун І.М., Кутник О.І. Управління ризиками комерційного банку .
З метою ефективного управління ризиками запропонований поділ банківських ризиків на:
“традиційні”, тобто кредитні, депозитні, відсоткові, валютні, інфляційні ризики тощо;
“нетрадиційні”, зумовлені спеціалізацією та диверсифікацією діяльності банку. Щодо
традиційних ризиків є наявним достатньо потужний арсенал заходів впливу. Запропоновано як
систематизацію заходів управління традиційними ризиками банку, так і окремі рекомендації
щодо підвищення ефективності управління нетрадиційними банківськими ризиками.
Ключові слова: ризик, комерційний банк, страхування ризиків, лімітування кредитних ризиків.
Кривцун И.М., Кутник О.И. Управление рисками коммерческого банка.
С целью эффективного управления рисками предложено разделение рисков на: “традиционные”,
например, кредитные, депозитные, процентные, валютные, инфляционные риски; «нетра
диционные», обусловленные специализацией и диверсификацией деятельности банка.
Относительно традиционных рисков в наличии имеется мощный арсенал методов влияния.
Предложено как систематизацию методов управления традиционными рисками банка, так
и отдельные рекомендации для повышения эффективности управления нетрадиционными
банковскими рисками.
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Ключевые слова: риск, коммерческий банк, страхование рисков, лимитирование кредитных
рисков.
Kryvtsun I.М., Kutnyk О.І. Management by Risks of Commercial Bank.
With the purpose of efficient management by risks they are offered to be divided into: “traditional”,
for example, credit, depositary, percentage, currency risks; “nontraditional”, caused by specialization
and expansion of activity of bank. Concerning traditional risks there is a powerful arsenal of methods
of influence. Both systematization of methods of management by the traditional risks of the bank and
separate recommendations for the increase of efficiency of management by untraditional bank risks
have been recommended.
Key words: risk, commercial bank, insurance of risks, limitation of credit risks.
Дзедзик І.Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи.
Враховуючи інтенсивний розвиток глобалізаційних та інноваційних процесів у банківській системі,
стверджується, що жоден банк не може існувати без ефективної системи управління ризиками.
Акцентується увага на виконанні банківськими установами функції фінансового моніторингу та
реалізації ризикоорієнтованого підходу під час здійснення даного виду операцій.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, ризикоорієнтований підхід, управління ризиками,
внутрішньобанківський механізм.
Дзедзык И.Б. Место рисков в системе финансового мониторинга операций банковского
учреждения.
Учитывая интенсивное развитие глобализационных и инновационных процессов в банковской
системе, утверждается, что ни один банк не может существовать без эффективной системы
управления рисками Акцентируется внимание на выполнении банковскими учреждениями функции
финансового мониторинга и реализации рискоориентированного подхода при осуществлении
данного вида операций.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, рискоориентированный подход, управление рисками,
внутрибанковский механизм.
Dzedzyk I.B. A Place of Risks in the System of the Financial Monitoring of Operations of Banking
Establishment.
Taking into account intensive development of global and innovative processes in the banking system, it
is possible to assert that not a single bank can exist without effective control system by risks. Attention is
accented on implementation of the financial monitoring function and realization of banking institutions
risk–based approach during realization of this type of operations.
Key words: financial monitoring, risk–based approach, management risks, intra-bank mechanism.
Руденко З.М. Оцінка фактичних цілей Національного банку України у формуванні та реалізації
грошово-кредитної політики
На основі аналізу процентної ставки за кредитами овернайт на міжбанківському ринку проведено
емпіричну перевірку проміжних цілей грошово-кредитної політики в Україні. Як альтернативні
цільові змінні розглядаються: темпи зміни номінального курсу національної валюти до долара
США; логарифм реального ефективного курсу національної валюти, логарифми грошової маси
(М0, М3) та грошової бази. Отриманий результат вказує на стійкий зв’язок значень процентної
ставки на ринку з рівнем грошової пропозиції, що пояснюється не реакцією Національного банку
України на монетарний розвиток, а залежністю значень процентної ставки від рівня грошової
пропозиції на ринку.
Ключові слова: процентна ставка, грошова маса, обмінний курс, грошово-кредитна політика.
Руденко З.М. Оценка фактических целей Национального банка Украины в формировании и реализации
денежно-кредитной политики.
На основе анализа процентной ставки за кредитами овернайт на межбанковском рынке проведена
эмпирическая проверка промежуточных целей денежно-кредитной политики в Украине. Как
альтернативные целевые переменные рассматриваются: темпы изменения номинального
курса национальной валюты относительно доллара США; логарифм реального эффективного
ISSN 1562-0905 Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà 2008, ¹4

13

курса национальной валюты, логарифм денежной массы (М0, М3) и логарифм денежной базы.
Полученный результат свидетельствует о взаимодействии процентной ставки на рынке с
уровнем денежного предложения, которое объясняется не реакцией Национального банка
Украины на монетарное развитие, а зависимостью значений процентной ставки, от уровня
денежного предложения на рынке.
Ключевые слова: процентная ставка, денежная масса, обменный курс, денежно-кредитная
политика.
Rudenko Z.M. An Estimation of Actual Aims of the National Bank of Ukraine in Forming and Realization
of Monetary Policy.
On the basis of analysis of interest rate according to credits the overnight credits at the banking
market empiric verification of intermediate aims of monetary-credit policy in Ukraine has been
carried out. As alternative special purpose variables are examined: rates of change of nominal
currency of national exchange rate against USD; logarithm of the real effective currency of the
national exchange rate, logarithm of amount (M0, M3) of money and logarithm of money base.
The obtained result testifies to the of correlation of interest rate at the market with the level of
money proposition, which is explained not by reaction of the National bank of Ukraine on monetary
development, but dependence of values of interest rate, at the market on the level of money proposition.
Key words: interest rate, amount of money, course of exchange, monetary-credit policy.
Руденко М.О. Аналіз діяльності банків України у сфері фінансових інвестицій.
На підставі статистичних даних здійснено аналіз та надано рекомендації щодо проведення
ефективної політики банків у сфері фінансових інвестицій. Обґрунтовано комплекс заходів у
банківській сфері, а також дій держави, які потребують уточнення, теоретичного, методичного
та практичного вирішення для стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності.
Розглянуто міжнародний досвід інвестиційної діяльності банків, зокрема інвестування та
вкладення коштів у різноманітні види цінних паперів.
Ключові слова: фінансові інвестиції, цінні папери, ринок цінних паперів, портфель цінних
паперів.
Руденко М.А. Анализ деятельности банков Украины в сфере финансовых инвестиций.
На основе статистических данных осуществлен анализ и предложены рекомендации для
проведения эффективной политики банков в сфере финансовых инвестиций. Обоснован комплекс
мероприятий в банковской сфере, а также действий государства, которые нуждаются в
уточнении, теоретическом, методическом и практическом решении, с целью стимулирования
инвестиционной и инновационной деятельности. Рассмотрен международный опыт
инвестиционной деятельности банков, в частности, инвестирование и вложение средств в
разнообразные виды ценных бумаг.
Ключевые слова: финансовые инвестиции, ценные бумаги, рынок ценных бумаг, портфель ценных
бумаг.
Rudenko M.O. An Analysis of Activity of Banks of Ukraine in the Field of Financial Investments.
On the basis of statistical information an analysis is carried out and recommendations are given for
the conducting of effective policy of banks in the field of financial investments. A complex of measures
in a bank sphere, and also the activity of the state, which need clarification, theoretical, methodical
and practical decision for stimulation of investment and innovative activity have been substantiated.
International experience of investment activity of banks and investing and investment of money in the
various types of securities considered, in particular have been considered.
Key words: financial investments, securities, market of securities, investment portfolio.
Дребот Н.П., Галько О.Р. Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг
Охарактеризовано основні принципи депозитної політики банку. Проаналізовано етапи
формування та реалізації стратегії банку на ринку депозитних послуг відповідно до ієрархічних
рівнів. Запропоновано систему комплексного обслуговування клієнта з метою оптимізації
депозитної стратегії.
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Ключові слова: банківська установа, депозитні послуги, депозитна політика, депозитна
стратегія.
Дребот Н.П., Галько О.Р. Стратегия банковского учреждения на рынке депозитных услуг.
Дана характеристика основных принципов депозитной политики банка. Проанализированы
этапы формирования и реализации стратегии банка на рынке депозитных услуг в соответствии
с иерархией. Предложена система комплексного обслуживания клиента з целью оптимизации
депозитной стратегии.
Ключевые слова: банковское учреждение, депозитные услуги, депозитная политика, депозитная
стратегия.
Drebot N.P., Galko O.R. Banking Institution’s Strategy on the Deposit Services Market.
The main principles of bank deposit policy have been characterized. Stages of formation and realization
of bank strategy on deposit services market have been analyzed according to hierarchical levels. A system
of complex client’s servicing to optimize the deposit strategy has been offered.
Key words: banking institution, deposit services, deposit policy, deposit strategy.
Галайко Н.Р. Методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності
діяльності банку.
Досліджено методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності
діяльності банку, необхідність і ефективність застосування стратегічного планування та
управління в умовах динамічного внутрішнього середовища перехідного періоду роботи банку.
Запропоновано банківську стратегію, яка повинна визначатися такими параметрами, як
узгодженість із фінансовими ресурсами, що можуть бути акумульовані банком та спрямовані
в активні операції з метою забезпечення прибутковості; узгодженість отриманих результатів
і витрат на їх досягнення; досягнення оптимального співвідношення між очікуваною ефектив
ністю та можливими ризиками, які характерні для діяльності банку; узгодженість діяльності
банку із загальноекономічними умовами, що склалися в Україні.
Ключові слова: стратегія, банк, ефективність, планування та управління.
Галайко Н.Р. Методические подходы к формированию и реализации стратегии обеспечения
эффективности деятельности банка.
Исследованы методические подходы к формированию и реализации стратегии обеспечения
эффективности деятельности банка, необходимость и эффективность применения
стратегического планирования и управления в условиях динамичной внутренней среды переходного
периода работы банка. Предложена банковская стратегия, определяющаяся такими парамет
рами, как согласованность с финансовыми ресурсами, которые могут быть аккумулированы
банком и направлены в активные операции с целью обеспечения прибыльности; согласованность
полученных результатов и расходов на их достижение; достижение оптимального соотношения
между ожидаемой эффективностью и возможными рисками, характерными для деятельности
банка; согласованность деятельности банка с общеэкономическими условиями, сложившимися
в Украине.
Ключевые слова: стратегия, банк, эффективность, планирование и управление.
Galayko N.R. Methodical Approaches to the Forming and Realization of Strategy of the Providing of Efficiency
of Bank Activity.
Methodical approaches to the forming and realization of strategy of the providing of efficiency of
bank activity, necessity and efficiency of application of the strategic planning and management in the
conditions of dynamic internal environment of transitional period of work of the bank have been studied.
Bank strategy which must be determined by such parameters, as co-ordination with financial resources
which can be accumulated by a bank and directed to active operations with the purpose of providing of
the profitability; co-ordination of the obtained results and expenses for their achievement; achievement
of optimum correlation between the expected efficiency and possible risks, typical for bank activity; coordination of bank activity with economical terms formed in Ukraine has been offered.
Key words: strategy, bank, efficiency, planning and management.
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Нашкерська Г.В. Особливості визнання та оцінювання умовних зобов’язань.
Визначено інтерпретацію умовних зобов’язань, враховано вплив майбутніх подій на їх формування.
Проведено дослідження відмінностей між зобов’язаннями, непередбачуваними зобов’язаннями і
забезпеченнями, визначено умови їх визнання у фінансовій звітності та порядок оцінювання.
Ключові слова: забезпечення, зобов’язання, непередбачувані зобов’язання, визнання, облікова
оцінка, теперішня вартість.
Нашкерская Г.В. Особенности признания и оценивания условных обязательств.
Осуществлена интерпретация условных обязательств, учтено влияние будущих событий на их
формирование. Проведено исследование отличий между обязательствами и непредусмотренными
обязательствами обеспечениями, определены условия их признания в финансовой отчетности
и порядок оценки.
Ключевые слова: обеспечения, обязательства, непредусмотренные обязательства, признание,
учетная оценка, дисконтированная стоимость.
Nashkerska G.V. Peculiarities of Acknowledgement and Measurement of the Conditional Liabilities.
Interpretation and methods of measurement of the conditional liabilities, influencing future operation
have been determined. Research of differences between liabilities, contingent liabilities and provisions
has been serried out, Conditions of their acknowledgement and measurement at financial reports have
been determined.
Key words: provision, contingent liabilities, liability, acknowledgement, accounting recognition, discount
value.
Станков О.С. Особливості діяльності арабських фінансових інституцій на світових ринках.
З урахуванням стрімкого приходу іноземного капіталу у фінансово-банківський сектор України,
оцінюється поточний стан і перспективи приходу арабських банків на вітчизняний ринок.
Доводиться перспективність розвитку міждержавних фінансово-економічних стосунків України
і країн арабського Сходу з урахуванням їх специфічності. Наводяться особливості діяльності
ісламських банків, перспективні проекти для спільного фінансування, що розглядаються в
контексті доцільності поглиблення українсько-арабського співробітництва. Підкреслена
доцільність пошуку Україною нових шляхів для втілення загальнодержавної програми і реалізації
економічно вигідних проектів, у т. ч. фінансових, на світових ринках.
Ключові слова: двостороння співпраця, контакти міжфінансових інституцій, ісламські фінанси,
проектне фінансування, банківські інституції, релігійна основа здійснення фінансових операцій,
кредитні послуги, депозит, процентні ставки.
Станков А.С. Особенности деятельности арабских финансовых институций на мировых рынках.
С учётом стремительного проникновения иностранного капитала в финансово – банковский
сектор Украины, оценивается сегодняшнее состояние и перспективы появления арабских банков
на отечественном рынке. Показана перспективность развития межгосударственных финансовоэкономических отношений Украины со странами арабского Востока, учитывая, при этом, их
специфику. Указываются особенности деятельности исламских банков, перспективные проекты
для совместного финансирования, которые рассматриваются в контексте целесообразности
углубления украинско– арабского сотрудничества. Подчеркнута целесообразность поиска
Украиной новых путей для воплощения в жизнь общегосударственной программы и реализации
экономически выгодных проектов, в т. ч. финансовых, на мировых рынках.
Ключевые слова: двустороннее сотрудничество, контакты между финансовыми институциями,
исламские финансы, проектное финансирование, банковские институции, религиозная основа
осуществления финансовых операций, кредитные услуги, депозит, процентные ставки.
Stankov O.S. Features of Activity of Arabian Financial Institutions in International Markets in the World.
Taking into consideration a swift penetration of foreign capital in financially – bank sector of Ukraine,
a current condition and perspectives of entry of Arabic banks into national bank are estimated.
Perspectiveness of development of interstate governmental financial- economic relations of Ukraine
with the countries of Arabic East, taking into account their specificity, has been presented. Peculiarities
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of activity of Islamic banks, perspective projects for the common financing, which are considered of
expediency of deepening of Ukrainian–Arabian cooperation, are pointed out. Expediency of search
by Ukraine of new ways for the embodiment of nation-wide programme info life and realization of
economically profitable projects, including financial in world markets has been emphasized.
Key words: bilateral cooperation, contacts between the financial institutions, Islamic finances, bank
establishments, religious basis of financial operations, credit services, deposit, interest rates.
Козоріз М.А. , Калинець К.С. Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми
Обґрунтовано необхідність визначення капіталізації фондової біржі як економічної категорії.
Проаналізовано економічний зміст капіталізації фондової біржі як важливого індикатора
ділової активності країни. Проведено порівняльний аналіз діяльності фондових бірж у країнах
з ринком, що формується (Україна, Угорщина, Чехія і Польща). На основі проведеного аналізу
визначено особливості та проблеми розвитку фондових бірж в Україні, а також чинники впливу
на капіталізацію фондової біржі та особливості їх прояву. Розроблено комплекс заходів щодо
підвищення рівня капіталізації українських фондових бірж.
Ключові терміни: фондова біржа, капіталізація, особливості капіталізації фондової біржі, аналіз
капіталізації, проблеми капіталізації фондових бірж, заходи щодо підвищення рівня капіталізації
фондових бірж.
Козориз М.А., Калинец К.С. Капитализация фондовых бирж Украины: особенности и проблемы.
Обоснована необходимость определения капитализации фондовой биржи как экономической
категории. Проанализирована экономическая сущность капитализации фондовой биржи как
важного показателя деловой активности страны. Проведен сравнительный анализ деятельности
фондовых бирж в странах с формирующимися рынками (Украина, Венгрия, Чехия, Польша). На
основе проведенного анализа определены особенности и проблемы развития фондовых бирж в
Украине, а также факторы, влияющие на капитализацию фондовых бирж и особенности их
проявления. Разработан комплекс мероприятий по повышению уровня капитализации украинских
фондовых бирж.
Ключевые слова: фондовая биржа, капитализация, особенности капитализации фондовой биржи,
анализ капитализации, проблемы капитализации фондовых бирж, мероприятия по повышению
уровня капитализации фондовых бирж.
Kozoriz М.А., Kalynets K.S. Stock Exchange Capitalization in Ukraine: Peculiarities and Problems.
The necessity of existence of stock exchange is examined as the economic category. Economic essence of
capitalization of stock exchange as an important index of business activity of the country is analysed. The
comparative analysis of activity of stock exchanges is conducted in the countries with the formed markets
(Ukraine, Hungary, Chechnya, Poland). On the basis of the conducted analysis features and problems
of the development of stock exchanges in Ukraine, and also factors, influencing capitalization of stock
exchanges and features of their manifestation have been determined. The complex of measures concerning
the increase of the level of capitalization of the Ukrainian stock exchanges has been elaborated.
Key words: stock exchange, capitalization, peculiarities of stock exchange capitalization, analysis of
capitalization, problems of stock exchange capitalization, measures concerning increase of the level of
stock exchange capitalization.
Колісник М.К., Сміх К.Е. Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу з
кризи за допомогою стратегії інтеграції.
Досліджено стан підприємств машинобудівної галузі за 2004-2007 рр., зокрема, проаналізовано
обсяг реалізованої промислової продукції, імпорт та експорт цієї продукції, фінансові результати
від звичайної діяльності до оподаткування машинобудівних підприємств. Описано переваги і
етапи проведення стратегії інтеграції для виходу з кризи аналізованих підприємств. Також
пропонується перелік підприємств машинобудування західних областей України, які можуть
увійти до складу інтеграційного об’єднання.
Ключові слова: машинобудування, стан підприємств, криза, стратегія, стратегія інтеграції,
інтеграційне об’єднання.
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Колесник М.К., Смих К.Э. Состояние предприятий машиностроения в Украине и возможные пути
выхода из кризиса с помощью стратегии интеграции..
Исследовано состояние предприятий машиностроительной отрасли в 2004-2007 гг., в
частности, проанализированы объем реализованной промышленной продукции, импорт и экспорт
этой продукции, финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения
машиностроительных предприятий. Описаны преимущества и этапы проведения стратегии
интеграции для выхода из кризиса анализируемых предприятий. Также предлагается перечень
предприятий машиностроения западных областей Украины, которые могут войти в состав
интеграционного объединения.
Ключевые слова: машиностроение, состояние предприятий, кризис, стратегия, стратегия
интеграции, интеграционное объединение.
Kolisnyk M.K., Smikh K.E. Condition of Machine-Building Enterprises in Ukraine and Possible Ways Out
of Crisis by Strategy of Integration.
Condition of enterprises in machine-building branch in 2004-2007, in particular amount of marketed
industrial products, import and export of this products, financial results from usual activity before taxation
of machine-building enterprises has been studied. Advantages and stages of the integration strategy for
getting out of crisis of analyzed enterprises have been described. A list of machine building enterprises of
the western areas of the Ukraine, which can be included into integrated association, has been offered.
Key words: machine-building, condition of enterprises, crisis, strategy, strategy of integration, integration
association.
Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств.
Охарактеризовано сучасний стан вітчизняного машинобудування та проблематику підприємств
галузі. Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Сформовано та
обґрунтовано систему стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств за
проекціями Нортона-Каплана.
Ключові слова: стратегічний показник, ефективність, стратегічне планування, машинобудівне
підприємство.
Петришин Н.Я. Система стратегических показателей деятельности машиностроительных
предприятий.
Охарактеризовано нынешнее состояние отечественного машиностроения и проблематику
предприятий отрасли. Рассмотрены основные показатели деятельности машиностроительных
предприятий. Разработана и обоснована система стратегических показателей деятельности
машиностроительных предприятий за проекциями Нортона-Каплана.
Ключевые слова: стратегический показатель, эффективность, стратегическое планирование,
машиностроительное предприятие.
Petryshyn N.Ya. The System of Strategic Indices of Machine-Building Enterprises Activity.
The modern condition of native machine-building and problems of enterprises of the branch has been
described. Basic performance of machine-building enterprises indices has been considered, the system
of strategic performance of machine-building enterprises indices in accordance with the projections of
Norton-Kaplan have been formed and grounded.
Key words: strategic indice, effectiveness, strategic planning, machine-building enterprise.
Скриньковський Р.М. Методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості
підприємств машинобудування.
Розроблено та запропоновано методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної
привабливості (ІП) машинобудівних підприємств у системі «інвестор-реципієнт», який дозволить
удосконалити методику оцінювання ІП підприємств машинобудування.
Ключові слова: інвестор, реципієнт, інвестиційна привабливість підприємств, маши
нобудування.
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Скрыньковский Р.Н. Методический подход к экономической оценке инвестиционной привлекатель
ности предприятий машиностроения.
Разработано и предложено методический подход к экономической оценке инвестиционной
привлекательности (ИП) машиностроительных предприятий в системе “инвесторреципиент”, который позволит усовершенствовать методику оценки ИП предприятий
машиностроения.
Ключевые слова: инвестор, реципиент, инвестиционная привлекательность предприятий,
машиностроение.
Skrynkovsky R.M. Methodical Approach to the Economic Estimation of Investment Attractiveness of the
Machinery-Producing Industry Enterprises.
Methodical approach to the economic estimation of the investment attractiveness (IA) of the machineryproducing industry enterprises in the system “investor-recipient”, which is able to improve the technique of
estimation of IA of the machinery-producing industry enterprises has been substantiated and offered.
Key words: investor, receipient, investment attractiveness of enterprises, machine-building.
Тарасюк Г.М. Основні тенденції та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості
Житомирської області в нових економічних умовах.
Розглядаються основні тенденції розвитку харчової промисловості Житомирської області за
останні роки, визначені основні проблеми та перспективні напрямки розвитку галузі.
Ключові слова: харчова промисловість, виробництво харчових продуктів, підприємство, регіон,
галузь, планування, розвиток.
Тарасюк Г.Н. Главные тенденции и проблемы развития предприятий пищевой промышленности
Житомирской области в новых экономических условиях.
Рассматриваются главные тенденции развития пищевой промышленности Житомирской
области за последние годы, определены основные проблемы и перспективные направления
развития отрасли.
Ключевые слова: пищевая промышленность, производство пищевых продуктов, предприятие,
регион, отрасль, планирование, развитие.
Tarasyuk G.M. The Main Tendencies and Problems of Development of the Enterprises of the Food-Processing
Industry of Zhytomyr Region in New Economic Conditions.
Main tendencies of development of the food-processing industry of Zhytomyr area for the latest years
are considered, the basic problems and perspective trends of development of the branch have been
determined.
Key words: food-processing industry, manufacture of foodstuff, enterprise, region, branch, planning,
development.
Пурська І.С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму
в регіонах України
Обґрунтовано необхідність створення загальнодержавної маркетингової стратегії розвитку
іноземного туризму в регіонах України та визначено сучасний стан розвитку в’їзного туризму
в країні. Детально проаналізовано основні проблеми, які стримують розвиток даного
напряму туризму в регіонах країни, серед яких особливу увагу приділено таким проблемним
питанням, як недостатній розвиток матеріально-технічної, транспортної та інформаційної
інфраструктури вітчизняного туристичного бізнесу. На основі проведеного аналізу
запропоновано альтернативний варіант маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму
в регіонах України з одночасним урахуванням досвіду організації туристичної діяльності за
кордоном. Також особлива увага приділяється зарубіжному досвіду та практиці стимулювання
іноземного туризму у ХХІ ст.
Ключові слова: іноземний (в’їзний) туризм, державна туристична політика, маркетингова
стратегія, туристично-рекреаційний потенціал.
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Пурская И.С. Концептуальные основы создания маркетинговой стратегии развития иностранного
туризма в регионах Украины.
Обоснована необходимость создания общегосударственной маркетинговой стратегии развития
иностранного туризма в регионах Украины и определено современное состояние развития
въездного туризма в стране. Подробно проанализированы основные проблемы, сдерживающие
развитие данного направления туризма в регионах страны, особое внимание уделено таким
проблемным вопросам, как недостаточное развитие материально-технической, транспортной
и информационной инфраструктуры отечественного туристического бизнеса. На основе
проведенного анализа предложен альтернативный вариант маркетинговой стратегии развития
иностранного туризма в регионах Украины с одновременным учетом опыта организации
туристической деятельности за границей. Также особое внимание уделяется зарубежному
опыту и практике стимулирования иностранного туризма в ХХІ ст.
Ключевые слова: иностранный (въездной) туризм, государственная туристическая политика,
маркетинговая стратегия, туристcко-рекреационный потенциал.
Purska I.S. Conceptual Bases of the Creation of Marketing Strategy of Foreign Tourism Development in
the Regions of Ukraine.
The necessity of creation of national marketing strategy of development of foreign tourism has been
substantiated for the regions of Ukraine and modern development of entrance tourism state has been
determined in the country. Basic problems, retentive development of this direction of tourism in the regions
of the country, have been analysed in detail, a special attention is paid to such problem questions, as
insufficient development of material and technical, transport and informative infrastructure of domestic
tourist business. On the basis of the conducted analysis the alternative variant of marketing strategy
of development of foreign tourism has been offered in the regions of Ukraine with the simultaneous
account of experience of organization of tourist activity abroad. Also a special attention is paid to foreign
experience and practice of stimulation of foreign tourism in the ХХІ century.
Key words: foreign (entrance) tourism, public tourist policy, marketing strategy, tourist-recreation
potential.
Слава, С.С. Бондаренко В.М. Структурування життєздатного розвитку: аналіз підходів та
дефініцій.
Дослідження охоплює теоретичний аналіз визначень сталого розвитку з метою ідентифікації
вагових характеристик різних компонентів, оцінки значень, що вони в собі містять і які їм
«присвоєні» різними авторами та громадами, та розуміння ролі управлінських підходів у сталому
розвитку. У принциповій управлінській моделі, представленій в результаті дослідження, спільні
цілі та об’єднаний менеджмент слугують для поєднання економічних, соціальних питань та
проблем, пов’язаних з довкіллям.
Ключові слова: сталий розвиток, визначення, компоненти, управлінська модель сталого
розвитку.
Слава С.С., Бондаренко В.М. Структурирование жизнеспособного развития: анализ подходов и
дефиниций.
Исследование охватывает теоретический анализ определений устойчивого развития с целью
идентификации весовых характеристик разных компонентов, оценки значений, которые
они имеют и которые им «присвоены» разными авторами и общинами, и понимания роли
управленческих подходов в устойчивом развитии. В принципиальной управленческой модели,
представленной в результате исследования, общие цели и объединенный менеджмент служат для
соединения экономических, социальных вопросов и проблем, связанных с окружающей средой.
Ключевые слова: устойчивое развитие, определения, компоненты, управленческая модель
устойчивого развития.
Slava S.S., Bondarenko V.M. The Structuring of Viable Development: Analysis of Approaches and
Definitions.
This study involved a theoretical analysis of definitions of sustainable development to identify the
weights of different components, to assess what meanings are included in the term by different authors
and communities, and to understand the role of managerial approaches in sustainable development. A
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principle managerial model of sustainable development is presented in which common purposes and
joint management serve to unify economic, environmental, and social components.
Key words: sustainable development, definitions, components, managerial sustainable development
model.
Ригайло С.Я., Зинюк О.Д.Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного
потенціалу Західного регіону України.
Здійснено порівняльний аналіз стану кадрової та матеріально-технічної складової науковотехнічного потенціалу Західного регіону України. Ідентифіковано наукові школи в академічних
установах регіону на базі вибраних критеріїв. Зіставлено показники розвитку науково-технічної
сфери Західного регіону України та країн-учасниць ЄС.
Ключові слова: науково-технічний потенціал, наукові кадри, матеріально-технічна база, наукова
школа, галузева структура.
Рыгайло С.Я., Зинюк О.Д. Aнализ кадровой и материально-технической составляющих научнотехнического потенциала Западного региона Украины.
Произведен сравнительный анализ кадровой и материально-технической составляющей научнотехнического потенциала Западного региона Украины. Идентифицированы научные школы
академических учреждений региона на основе выбранных критериев. Сравнены показатели
развития научно-технической сферы Западного региона Украины и государств-членов ЕС.
Ключевые слова: научно-технический потенциал, научные кадры, материально-техническая база,
научная школа, отраслевая структура.
Rygaylo S.Ya., Zynyuk O.D. Analysis of the Staff and Material-Technical Constituents of the ScientificTechnical Potential of the Western Region of Ukraine.
A comparative analysis of the staff and material-technical constituent of the scientific-technical potential
of the Western region of Ukraine has been carried out. Scientific schools in the academic establishments of
the region are identified on the basis of the chosen criteria. The data of the development of the scientifictechnical sphere of the Western region of Ukraine and countries of the EU have been compared.
Key words: scientific-technical potential, scientific staff, material- technical basis, scientific school,
branch structure.
Босак О.В.Фактори конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в системі формування
економіки знань.
Досліджено основні фактори конкурентоспроможності закладів вищої освіти в оцінці
замовників. Розглянуто петлю якості в системі менеджменту якості освітньо-наукової установи.
Проаналізовано споживчі мотивації на ринку студентів та абітурієнтів Львівщини, а також
з’ясовані можливості працевлаштування випускників.
Ключові слова: конкурентоспроможність, економіка знань, вищі навчальні заклади, якість.
Босак О.В. Факторы конкурентоспособности высших учебных заведений в системе формирования
экономики знаний.
Исследованы основные факторы конкурентоспособности заведений высшего образования в оценке
заказчиков. Рассмотрена петля качества в системе менеджмента качества образовательнонаучного учреждения. Проанализированы потребительские мотивации на рынке студентов и
абитуриентов Львовщины, а также выяснены возможности трудоустройства выпускников.
Ключевые слова: конкурентоспособность, экономика знаний, высшие учебные заведения,
качество.
Bosak О.V. Competitiveness Factors of High Educational Establishments in the System of Knowledge
Economics Formation.
The basic factors of competitiveness of establishments of high education have been investigated in the
estimation of customers. The loop of quality in the system of management of quality of educationalscientific establishment has been considered. Consumer motivations have been analysed in the market
of students and university entrants of Lviv, and also employment of graduating students opportunities
have been elucidated.
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Key words: competitiveness, economy of knowledge, high educational establishments, quality.
Кульчицька В.А. Вплив процесів концентрації друкованих засобів масової інформації на ефективність
їх рекламної діяльності
Розглядаються процеси концентрації друкованих засобів масової інформації. Аналізується вплив
даних процесів на ефективність рекламної діяльності друкованих ЗМІ. Визначаються критерії
ефективності рекламної діяльності.
Ключові слова: концентрація ЗМІ, ефективність, критерії ефективності, рекламна діяльність,
друковані засоби масової інформації.
Кульчицкая В.А. Влияние процессов концентрации печатных средств массовой информации на
эффективность их рекламной деятельности.
Рассматриваются процессы концентрации печатных средств массовой информации.
Анализируется влияние данных процессов на эффективность рекламной деятельности печатных
СМИ. Определяются критерии эффективности рекламной деятельности.
Ключевые слова: концентрация СМИ, эффективность, критерии эффективности, рекламная
деятельность, печатные средства массовой информации.
Kulchytska V.А. Influence of Processes of Concentration of Printing Mass Media on Efficiency of their
Promotion.
The processes of concentration of printing mass media are examined in the article. Influence of the given
processes on efficiency of publicity activity of printing mass media is analyzed. The criteria of efficiency
of promotion are determined.
Key words: concentration of mass media, efficiency, criteria of efficiency, promotion, printing mass
media.
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