
ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №1 1

   2011   Р е г і о н а л ь н а 
  № 1 (59)    Е К О Н О М І К А        

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Заснований у листопаді 1996 року 
Виходить щоквартально

Е К О Н О М І К А

ISSN 1562-0905

Зміст

Коломієць І.Ф., Пабат О.В. Загрози та виклики економічній безпеці 
держави: синергетичний аспект .....................................................7

Проблеми територіального розвитку

Кухарська Н.О. Перспективні напрямки формування кластерів 
у системі соціально-економічного розвитку регіону  
(на прикладі Одеського регіону) .................................................. 14

Лазарєва Є.В., Яблонська Н.В. Методичний підхід до оцінки 
конкурентоспроможності регіону ................................................. 23

Пітюлич М.М. Гірські території: проблеми інвестиційної політики .... 32
Горячук В.Ф. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України 

на основі результатного підходу .................................................. 39

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Пушак Я.Я., Князь С.В., Георгіаді Н.Г. Регіональні аспекти 
інноваційного розвитку підприємств ............................................ 47

Фінанси і банківська справа

Алєксєєв І.В., Бондаренко Л.П. Сутність і специфіка стратегічного 
планування структури капіталу промислово-фінансових груп ......... 56

Лапішко М.Л., Філонова І.Б. Вплив глобалізаційних процесів 
на функціонування банків в умовах фінансової кризи ................... 64

Люткевич О.М. Ідентифікація фінансового потенціалу 
домашніх господарств регіону ..................................................... 72

Бобиль В.В. Аналіз причин сучасної фінансової кризи в Україні ........ 79
Фостяк В.В. Оцінка ефективності іноземного капіталу 

банківських установ України ...................................................... 86
Кислий О.С. Принципи управління обслуговуванням 

корпоративних клієнтів .............................................................. 95
Породко Ю.М. Система економічних відносин при інституційному 

інвестуванні ............................................................................ 101



2 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №1

Соціальна політика

Бідак В.Я. Міграційно-трудові мотивації носіїв 
духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних  
суспільних системах ................................................................. 109

Жовнір С.М. Мобільність на ринку праці України в умовах 
фінансово-економічної кризи: основні тенденції,  
регіональні особливості ............................................................ 118

Гальків Л.І., Кравчук Л.М. Втрати людського капіталу 
в контексті соціогуманістичної парадигми збереження  
людського капіталу .................................................................. 126

Ключник А.В. Зайнятість населення сільських територій: 
проблеми та стратегічні напрями їх вирішення ........................... 134

Синюра-Ростун Н.Р., Шевчук Л.Т. Проблеми оптимізації 
територіальної організації загальноосвітніх навчальних  
закладів регіону ....................................................................... 140

Наукові повідомлення

Данилюк-Черних І.М., Петренко В.П. Управління використанням 
інтелектуального потенціалу людських ресурсів підприємств  
на засадах сінтелектики і синергізму ......................................... 148

Рецензії

Бойко Є.І. Економічні трансформації та антикризове управління 
в хімічній промисловості України ............................................. 156

Ювілеї

Ювілей професора М.А. Козоріз .................................................... 159
Професору С.Й. Вовканичу - 75..................................................... 161
Ювілей професора Л.Т. Шевчук .................................................... 163

Автори номера ............................................................................ 165



ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №1 3

   2011   Р е г и о н а л ь н а я 
  № 1 (59)    Э К О Н О М И К А        

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в ноябре1996 года 
Выходит ежеквартально

ISSN 1562-0905

Э К О Н О М И К А

Содержание

Коломиец И.Ф., Пабат А.В. Угрозы и вызовы экономической 
безопасности государства: синергетический аспект ..........................7

Проблемы территориального развития

Кухарская Н.А. Перспективные направления формирования кластеров 
в системе социально-экономического развития региона  
(на примере Одесского региона) ................................................... 14

Лазарева Е.В., Яблонская Н.В. Методический подход к оценке 
конкурентоспособности региона ................................................... 23

Питюлич М.М. Горные территории: проблемы инвестиционной 
политики .................................................................................. 32

Горячук В.Ф. Оценка конкурентоспособности регионов Украины 
на основе результатного подхода ................................................. 39

Инвестиционная и инновационная деятельность

Пушак Я.Я., Князь С.В., Георгиади Н.Г. Региональные аспекты 
инновационного развития предприятий ........................................ 47

Финансы и банковское дело

Алексеев И.В., Бондаренко Л.П. Сущность и специфика 
стратегического планирования структуры капитала  
промышленно-финансовых групп ................................................ 56

Лапишко М.Л., Филонова И.Б. Влияние глобализационных процессов 
на функционирование банков в условиях финансового кризиса .......... 64

Люткевич О.М. Идентификация финансового потенциала домашних 
хозяйств региона ....................................................................... 72

Бобыль В.В. Анализ причин современного финансового кризиса 
в Украине ................................................................................. 79

Фостяк В.В. Оценка эффективности иностранного капитала 
банковских учреждений Украины ............................................... 86

Кислый А.С. Принципы управления обслуживанием корпоративных 
клиентов ................................................................................... 95



4 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №1

Породко Ю.Н. Система экономических отношений 
при институциональном инвестировании .................................... 101

Социальная политика

Бидак В.Я. Миграционно-трудовые мотивации носителей 
духовно-интеллектуального потенциала в региональных  
общественных системах ............................................................ 109

Жовнир С.М. Мобильность на рынке труда Украины в условиях 
финансово-экономического кризиса: основные тенденции,  
региональные особенности ........................................................ 118

Галькив Л.И., Кравчук Л.Н. Потери человеческого капитала 
в контексте социогуманистической парадигмы сохранения  
человеческого капитала ............................................................ 126

Ключник А.В. Занятость населения сельских территорий: 
проблемы и стратегические направления их решения .................. 134

Сынюра-Ростун Н.Р., Шевчук Л.Т. Проблемы оптимизации 
территориальной организации общеобразовательных учебных  
заведений  
региона ................................................................................... 140

Научные сообщения

Данилюк-Черных И.Н., Петренко В.П. Управление использованием 
интеллектуального потенциала человеческих ресурсов  
на принципах синтелектики и синергизма .................................. 148

Рецензии

Бойко Е.И. Экономические трансформации и антикризисное 
управление в химической промышленности Украины .................. 156

Юбилеи

Юбилей профессора М.А. Козориз ................................................. 159
Профессору С.И. Вовканычу - 75 ................................................... 161
Юбилей профессора Л.Т. Шевчук .................................................. 163

Авторы номера ............................................................................ 165



ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №1 5

   2011    R e g i o n a l 
  № 1 (59)    E C O N O M Y        

SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL

Founded in November  1996 
Publishing quarterly

E C O N O M Y

ISSN 1562-0905

Contents

Kolomiyets I.F., Pabat O.V. Threats and Challenges to Economic Security 
of the State: Synergistic Aspect ......................................................7

Problems of Territorial Development

Kukharska N.O. Perspective Directions of Clusters Forming 
in the System of Regional Socio-Economic Development  
(by the Example of Odessa Region) ................................................ 14

Lazarieva Ye.V., Yablonska N.V. The Methodical Approach 
to Estimation of Regional Competitiveness ..................................... 23

Pitiulych М.М. Mountain Territories: Problems of Investment Policy ..... 32
Horiachuk V.F. Regional Competitiveness Estimation in Ukraine 

on the Basis of Resultative Approach ............................................. 39

Investment and Innovative Activity

Pushak Yа.Yа., Kniaz S.V., Georhiadi N.G. Regional Aspects 
of Innovative Development of Enterprises....................................... 47

Finance and Banking

Alieksieiev I.V., Bondarenko L.P. Essence and Peculiarities 
of Capital Structure Strategy Planning  
in Industrial-Financial Groups ...................................................... 56

Lapishko М.L., Filonova І.B. Influence of Globalization Processes 
on Functioning of Banks in Terms of Financial Crisis....................... 64

Liutkevych O.M. Regional Households’ Financial Capacity 
Identification ............................................................................. 72

Bobyl V.V. Analysis of Modern Financial Crisis Reasons in Ukraine ........ 79
Fostiak V.V. Evaluating the Foreign Capital Effectiveness 

in the Banking Institutions in Ukraine ........................................... 86
Kyslyi O.S. The Principles of Management 

of Corporate Customers’ Service.................................................... 95



6 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №1

Porodko Yu.M. System of Economic Relations in Terms 
of Institutional Investment ........................................................ 101

Social Policy

Bidak V.Ya. Migratory-Labor Motivations of Spiritual-Intellectual 
Potential Transmitters in the Regional Public Systems ................... 109

Zhovnir S.M. Mobility in the Labor Market of Ukraine 
in the Context of Financial and Economic Crisis:  
Main Tendencies and Regional Peculiarities .................................. 118

Galkiv L.I., Kravchuk L.M. Loss of Human Capital 
in the Context of Socio-Humanistic Paradigm  
of Human Capital Maintainance .................................................. 126

Kliuchnyk A.V. Employment in Rural Territories: 
Problems and Strategic Directions of their Solution ....................... 134

Syniura-Rostun N.R., Shevchuk L.T. Problems of Optimization 
of Territorial Organization of General Educational Establishments  
of Region ................................................................................ 140

Scientific Reports

Danyliuk-Chernykh I.M., Petrenko V.P. Enterprise Personnel 
Intellectual Resource Potential Management on the Princinles  
of Sintelectics and Synergy ........................................................ 148

Reviews

Boiko Ye.I. Economic Transformations and Anti-Crisis Management 
in Chemical Industry of Ukraine ................................................. 156

Jubilees

Anniversary of Professor М.A. Kozoriz ........................................... 159
Seventy-Fifth Anniversary of Professor S.Yo. Vovkanych ................... 161
Anniversary of Professor L.T. Shevchuk .......................................... 163

Authors of Issue  .......................................................................... 165



ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №1 7

Анотації

Коломієць І.Ф. , Пабат О.В. Загрози та виклики економічній безпеці держави: синергетичний 
аспект.

Удосконалено теоретико-методологічні засади дослідження економічної безпеки дер-
жави із застосуванням синергетичного підходу. Обґрунтовано поняття загроз та ви-
кликів національній економічній безпеці, запропоновано їх авторські визначення. Здій-
снено класифікацію загроз та викликів економічній безпеці держави за низкою ознак. 
Розроблено схему функціонування системи економічної безпеки держави із використан-
ням головних положень синергетичного підходу, описано механізм її дії. Обґрунтовано 
оптимальні сценарії розвитку системи національної економічної безпеки. Зроблено на-
голос на тому, що головним фактором розвитку економічної безпеки у сучасних умовах 
є інноваційний. Зосереджено увагу на важливості збалансованого розвитку усіх скла-
дових національної безпеки держави для її ефективного функціонування.
Ключові слова: економічна безпека держави, загрози і виклики економічній безпеці, 
синергетичний підхід, функціонування системи, сценарії розвитку. 

Коломиец И.Ф., Пабат А.В. Угрозы и вызовы экономической безопасности государства: 
синергетический аспект. 

Усовершенствовано теоретико-методологические основы исследования экономической 
безопасности государства с использованием синергетического подхода. Обосновано 
понятия угроз и вызовов национальной экономической безопасности, предложено их 
авторские определения. Осуществлено классификацию угроз и вызовов экономической 
безопасности государства по ряду признаков. Разработано схему функционирования 
системы экономической безопасности государства с использованием основных положе-
ний синергетического подхода, описано механизм ее действия. Обосновано оптималь-
ные сценарии развития системы национальной экономической безопасности. Сделано 
акцент на том, что основным фактором развития экономической безопасности в 
современных условиях является инновационный. Сконцентрировано внимание на важ-
ности сбалансированного развития всех элементов национальной безопасности для ее 
эффективного функционирования.
Ключевые слова: экономическая безопасность государства, угрозы и вызовы экономи-
ческой безопасности, синергетический подход, функционирование системы, сценарии 
развития.

Kolomiyets I.F., Pabat O.V. Threats and Challenges to Economic Security of the State: Syner-
gistic Aspect.

Theoretical-methodical principles of state economic security research are improved with 
application of synergistic approach. Concept of threats and challenges to national economic 
security is substantiated, author’s definitions are offered. Classification of threats and chal-
lenges to state economic security by the range of indices  is carried out. The chart of state 
economic security system with the exploitation of main provisions of synergistic approach is 
developed; the mechanism of its action is described. Optimal scenarios of the national eco-
nomic security system development are presented. Special attention is paid to the fact that 
the basic factor in economic security development in modern terms is the innovative one. The 
importance of the well-balanced development of state national security constituents for its 
effective functioning is stressed.
Keywords: economic security of the state, threats and challenges to economic security, syn-
ergistic approach, functioning of the system, scenarios of development.
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Кухарська Н.О. Перспективні напрямки формування кластерів у системі соціально-
економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону).

Досліджено соціально-економічний розвиток Одеського регіону за видами економічної 
діяльності за період 2002-2008 рр. на основі таких показників: обсяг випуску продук-
ції; обсяг валової доданої вартості; введення в дію нових основних фондів; інвестиції 
в основний капітал; кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств і 
організацій України (ЄДРПОУ); попит на робочу силу; середньомісячна номінальна за-
робітна плата. Удосконалено методичний підхід до визначення найперспективніших 
видів економічної діяльності. Обґрунтовано доцільність створення в цих видах еконо-
мічної діяльності кластерних структур з метою підвищення конкурентоспроможнос-
ті та соціально-економічному розвитку регіону.
Ключові слова: види економічної діяльності, індикатори соціально-економічного роз-
витку, кластери.

Кухарская Н.А. Перспективные направления формирования кластеров в системе соци-
ально-экономического развития региона (на примере Одесского региона).

Изучено социально-экономическое развитие Одесского региона по видам экономичес-
кой деятельности за период 2002-2008 гг. на основе следующих показателей: объем 
выпуска продукции; объем валовой добавленной стоимости; ввод в действие новых 
основных фондов; инвестиции в основной капитал; количество субъектов Единого 
государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ); спрос 
на рабочую силу; среднемесячная номинальная заработная плата. Усовершенствован 
методический подход к определению наиболее перспективных видов экономической 
деятельности. Обоснована целесообразность создания в этих видах экономической 
деятельности кластерных структур с целью повышения конкурентоспособности и 
социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: виды экономической деятельности, индикаторы социально-экономи-
ческого развития, кластеры.

Kukharska N.O. Perspective Directions of Clusters Forming in the System of Regional Socio-
Economic Development (by the Example of Odessa Region).

Social and economic development of Odessa region by the types of economic activities dur-
ing the period of 2002 - 2008 is examined on the basis of the following indicators: volume of 
output, gross added value, new capital assets installation, investment in fixed assets, quantity 
of entities in the Single state registry of enterprises and organizations in Ukraine, demand for 
labour force and average monthly nominal wages. The methodical approach to determina- force and average monthly nominal wages. The methodical approach to determina-
tion of the most perspective types of economic activity is improved. The feasibility of cluster 
structures setting up by the abovementioned types of economic activity with the purpose of 
competitiveness and regional socio-economic development improvement is declared.
Keywords: types of economic activity, indicators of socio-economic development, clusters.

Лазарєва Є.В. , Яблонська Н.В. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності 
регіону.

Проведено аналіз методичного забезпечення щодо оцінки конкурентоспроможності 
регіону, розробленого українськими фахівцями, в якому розглянуті окремі аспекти до-
сліджуваної проблеми і запропоновано методичний підхід, адаптований до перехідної 
стадії розвитку України (від стадії сталого розвитку до стадії ефективного управ-
ління) за індексом глобальної конкурентоспроможності. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, регіон, базові показники оцінки, спеціальні 
показники оцінки. 
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Лазарева Е.В., Яблонская Н.В. Методический подход к оценке конкурентоспособности 
региона.

Проведен анализ методического обеспечения оценки конкурентоспособности региона, 
разработанного украинскими специалистами, в котором рассмотрены отдельные 
аспекты исследуемой проблемы, и предложен методический подход, адаптированный 
к переходной стадии развития Украины (от стадии устойчивого развития до стадии 
эффективного управления) по индексу глобальной конкурентоспособности. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, базовые показатели оценки, специ-
альные показатели оценки.

Lazarieva Ye.V., Yablonska N.V. The Methodical Approach to Estimation of Regional Com-
petitiveness.

Analysis of methodical maintenance of regional competitiveness estimation elaborated by 
the Ukrainian specialists is conducted. It stipulates examination of separate aspects of the 
abovementioned problem and provides methodical approach, adapted to the transitional stage 
of development of Ukraine (from the stage of sustainable development to the stage of efficient 
management) by the index of global competitiveness. 
Keywords: competitiveness, region, basic indexes of estimation, special indexes of estimation. 

Пітюлич М.М. Гірські території: проблеми інвестиційної політики.
Розкрито особливості здійснення інвестиційної політики в гірських територіях Кар-
патського регіону. Подано динаміку здійснення інвестицій в основний капітал в розрі-
зі гірських районів чотирьох областей зони Карпат. Обґрунтовано, що при проведен-
ні інвестиційної політики на цих територіях слід враховувати наявну структуру ви-
робництва, яка тут склалася, адже основними сферами докладання праці на цих те-
риторіях є сільське господарство, рекреація та лісове господарство, і основну увагу 
слід приділити залученню інвестицій саме в названі галузі економіки цих територій.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна політика, гірські території, сільське господар-
ство, рекреація, лісове господарство. 

Питюлич М.М. Горные территории: проблемы инвестиционной политики.
Раскрыты особенности осуществления инвестиционной политики в горных террито-
риях Карпатского региона. Подана динамика осуществления инвестиций в основной 
капитал в разрезе горных районов четырех областей зоны Карпат. Обоснованно, что 
при проведении инвестиционной политики на этих территориях следует учитывать 
существующую структуру производства, которая здесь сложилась, ведь основными 
сферами докладывания труда на этих территориях является сельское хозяйство, 
рекреация и лесное хозяйство, и основное внимание следует уделить привлечению ин-
вестиций именно в названные отрасли экономики этих территорий. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, горные территории, сельское 
хозяйство, рекреация, лесное хазяйство.

Pitiulych М.М. Mountain Territories: Problems of Investment Policy.
The peculiarities of investment policy realization in mountain territories of Carpathian region 
are exposed. The dynamics of investment into the fixed assets from the point of view of mountain 
districts of four regions in Carpathians region is presented. The fact that it is necessary to take 
into account the existent pattern of production (agriculture, tourism and forestry) and that 
the basic attention should be paid to attraction of investments exactly in the abovementioned 
industries in these territories is stressed.



10 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2011, №1

Keywords: investments, investment policy, mountain territories, agriculture, recreation, 
forestry.

Горячук В.Ф. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України на основі результатного 
підходу.

Здійснено оцінку конкурентоспроможності регіонів України на основі результатного 
підходу, за інтегральний показник використано валовий регіональний продукт на душу 
населення. Детермінований факторний аналіз показав, що у період 2000-2008 рр. змі-
ни конкурентоспроможності регіонів в основному обумовлені зміною продуктивності 
праці. Аналіз динаміки конкурентоспроможності регіонів показав суттєве зростання 
кількості депресивних регіонів. Підтверджена гіпотеза про наявність пропорційної за-
лежності між конкурентоспроможністю та інвестиційною привабливістю регіонів.
Ключові слова: конкурентоспроможність, регіон, валовий регіональний продукт, ін-
тегральний показник.

Горячук В.Ф. Оценка конкурентоспособности регионов Украины на основе результатного 
подхода.

Осуществлена оценка конкурентоспособности регионов Украины на основе результат-
ного подхода, в качестве интегрального показателя использован валовой региональный 
продукт на душу населения. Детерминированный факторный анализ показал, что 
изменения конкурентоспособности регионов в основном обусловлены изменением про-
изводительности труда. Анализ динамики конкурентоспособности регионов показал 
существенный рост количества депрессивных регионов. Подтверждена гипотеза о 
наличии пропорциональной зависимости между конкурентоспособностью и инвести-
ционной привлекательностью регионов.
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, валовой региональный продукт, 
интегральный показатель.

Horiachuk V.F. Regional Competitiveness Estimation in Ukraine on the Basis of Resultative 
Approach.

The regional competitiveness estimation in Ukraine on the basis of resultative approach is 
conducted, the gross regional product per capita is used as an integrated parameter. The 
determined factorial analysis has shown that the changes in regional competitiveness are 
basically caused by the changes in labor productivity. The analysis of regional competitiveness 
dynamics has proven the essential growth of the amount of depressed regions. The hypothesis 
of the existence of proportional dependence between competitiveness and investment attrac-
tiveness of regions is confirmed.
Keywords: competitiveness, region, gross regional product, integrated parameter.

Пушак Я.Я. , Князь С.В. , Георгіаді Н.Г.  Регіональні аспекти інноваційного розвитку 
підприємств

Подано авторське тлумачення поняття «регіональний трансферний потенціал», роз-
крито сутність інноваційного розвитку як функції та об’єкта трансферного потен-
ціалу. Обґрунтовано, що ідентифікацію моделей інноваційного розвитку доцільно здій-
снювати на засадах виявлення рівня розвитку евристичних систем менеджменту під-
приємств і широти охоплення ними усіх стадій інноваційного процесу, а також те, що 
використання трансферного потенціалу базується на застосуванні інтелектуальної 
власності як механізму реалізації економічних інтересів суб’єктів цих систем. Наведе-
но аргументи на користь того, що в Україні цей механізм працює недостатньо ефек-
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тивно, що засвідчує істотний розрив між кількістю виданих охоронних документів і 
кількістю впроваджених інновацій. 
Ключові слова: трансфер, інновація, потенціал, розвиток.  

Пушак Я.Я., Князь С.В., Георгиади Н.Г. Региональные аспекты инновационного разви-
тия предприятий.

Приведено авторское толкование понятия «трансферныйпотенциал инновационного 
развития машиностроительного предприятия» и раскрыта сущность инновационного 
развития как функции и объекта трансферного потенциала. Обоснованно, что иденти-
фицирование моделей инновационного развития целесообразно осуществлять на при-
нципах выявления уровня развития эвристических систем менеджмента предприятий 
и широты охватывания ими всех стадий инновационного процесса, а также то, что 
использование трансферного потенциала основано на применении интеллектуальной 
собственности как механизма реализации экономических интересов субъектов этих 
систем. Представлены аргументы того, что в Украине этот механизм работает 
недостаточно эффективно, о чем свидетельствует существенный разрыв между 
количеством выданных  документов и количеством внедренных инноваций. 
Ключевые слова: трансфер, инновация, потенциал, развитие.

Pushak Yа.Yа., Kniaz S.V., Georhiadi N.G. Regional Aspects of Innovative Development of 
Enterprises. 

Author’s interpretation of the concept «regional transfer potential» is presented and the es-
sence of innovative development as the function and object of transfer potential is exposed. 
The fact that authentication of innovative development models should be carried out on the 
basis of determination of the heuristic systems development level of enterprises management 
and by the level of their comprisal of all the stages of innovative process is substantiated as 
well as the fact that the transfer potential management is based on exploitation of intellectual 
property as the mechanism of economic interests realization by these systems’ entities. The lack 
of functioning efficiency of this instrument in Ukraine, which is proven by substantial break in 
the amount of the issued protective documents and the amount of the introduced innovations, is 
stressed. Inefficiency of this mechanism in Ukraine to a certain extent influences the fact that 
the innovative development is practically unconnected with the transfer of investment resources.
Key words: transfer, innovation, potential, development.

Алєксєєв І.В. , Бондаренко Л.П. Сутність і специфіка стратегічного планування структури 
капіталу промислово-фінансових груп.

Обґрунтовано важливість та охарактеризовано зміст стратегічного планування 
структури капіталу промислово-фінансових груп. Проаналізовано етапи стратегічно-
го планування структури капіталу, які притаманні виключно промислово-фінансовим 
групам.
Ключові слова: промислово-фінансова група, стратегічне планування, структура ка-
піталу. 

Алексеев И.В., Бондаренко Л.П. Сущность и специфика стратегического планирования 
структуры капитала промышленно-финансовых групп.

Обосновываются важность и содержание стратегического планирования структу-
ры капитала промышленно-финансовых групп. Анализируются специфические этапы 
стратегического планирования структуры капитала, свойственные промышленно-
финансовым группам.
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Ключевые слова: промышленно-финансовая группа, стратегическое планирование, 
структура капитала. 

Alieksieiev I.V., Bondarenko L.P. Essence and Peculiarities of Capital Structure Strategy 
Planning in Industrial-Financial Groups. 

The importance of capital structure strategy planning in industrial-financial groups is proved 
and its content is presented. Peculiar stages of capital structure strategy planning in industrial-
financial groups are analyzed. 
Keywords: industrial-financial group, strategy planning, capital structure.

Лапішко М.Л. , Філонова І.Б.  Вплив глобалізаційних процесів на функціонування банків 
в умовах фінансової кризи

Розглянуто актуальні проблеми функціонування міжнародних банківських об’єднань у 
процесі глобалізації фінансових відносин; визначено чинники їх позитивного і дестабі-
лізуючого впливу на національні банківські системи. З’ясовано причини виникнення та 
наслідки світової фінансової кризи, запропоновано нові підходи до регулювання фінан-
сової системи в умовах глобальної кризи; проаналізовано досвід функціонування іно-
земних банків у КНР.
Ключові слова: банківська система, банк з іноземним капіталом, фінансова глобаліза-
ція, глобальна фінансова криза. 

Лапишко М.Л., Филонова И.Б. Влияние глобализационных процессов на функциониро-
вание банков в условиях финансового кризиса.

Рассмотрены актуальные проблемы функционирования международных банковских 
объединений в процессе глобализации финансовых отношений, определены факторы 
их положительного и дестабилизирующего воздействия на национальные банковские 
системы. Рассматриваются причины возникновения и последствия мирового финан-
сового кризиса, предлагаются новые подходы к регулированию финансовой системы в 
условиях глобального кризиса; проанализирован опыт функционирования иностранных 
банков в КНР.
Ключевые слова: банковская система, банк с иностранным капиталом, финансовая 
глобализация, глобальный финансовый кризис.

Lapishko М.L., Filonova І.B. Influence of Globalization Processes on Functioning of Banks in 
Terms of Financial Crisis.

Topical issues of international bank associations functioning in the processes of financial re-
lations’ globalization are analyzed. Factors of their both positive and destabilizing influence 
upon the national bank systems are determined. The reasons of emergence and consequences 
of global financial crisis are outlined. Principally new approaches to financial system regula-
tion in terms of global crisis are explained. The experience of foreign banks functioning in 
China is analyzed.
Keywords: banking system, bank with foreign capital, financial globalization, global financial 
crisis.

Люткевич О.М. Ідентифікація фінансового потенціалу домашніх господарств регіону.
Показано необхідність поглибленого дослідження фінансів домогосподарств як скла-
дової фінансової системи країни. Систематизовано наявні підходи до визначення по-
няття «фінанси домогосподарств». З урахуванням напрацювань вітчизняних авторів 
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уточнено сутність фінансових ресурсів домогосподарств та фінансового потенціалу 
домогосподарств регіону.
Ключові слова:фінансова діяльність, домогосподарство, фінанси, ресурси, потенці-
ал, заощадження. 

Люткевич О.М. Идентификация финансового потенциала домашних хозяйств региона.
Показана необходимость углубленного исследования финансов домохозяйств как состав-
ляющей финансовой системы страны. Систематизированы существующие подходы к 
определению понятия «финансы домохозяйств». С учетом наработок отечественных 
авторов уточнена сущность финансовых ресурсов домохозяйств и финансового потен-
циала домохозяйств региона.
Ключевые слова: финансовая деятельность, домохозяйство, финансы, ресурсы, потен-
циал, сбережения.

Liutkevych O.M. Regional Households’ Financial Capacity Identification.
The necessity of profound study of household finances as the component of state financial system 
is stressed. The existing approaches to the definition of household finances are systematized. 
The essence of household financial resources and financial capacity of regional households 
is specified taking into account the works of Ukrainian authors.
Keywords: financial activity, household, finances, resources, potential, savings.

Бобиль В.В. Аналіз причин сучасної фінансової кризи в Україні.
Здійснено аналіз фундаментальних факторів, що притаманні фінансовій кризі, розгля-
дається їх вплив на сучасну економіку України, досліджено загальні риси фінансової 
кризи, подано рекомендації щодо механізму подолання негативних економічних явищ, 
які відбуваються внаслідок фінансових шоків.
Ключові слова: фінансова криза, економічна ситуація, фактори, механізм стабіліза-
ції, державна програма.  

Бобыль В.В. Анализ причин современного финансового кризиса в Украине. 
Проводится анализ фундаментальных факторов финансового кризиса, рассматри-
вается его влияние на современную экономику Украины, исследуются общие черты 
финансового кризиса, предоставляются рекомендации относительно механизма преодо-
ления негативных экономических явлений, происходящих вследствие финансовых шоков.
Ключевые слова: финансовый кризис, экономическая ситуация, факторы, механизм 
стабилизации, государственная программа.

Bobyl V.V. Analysis of Modern Financial Crisis Reasons in Ukraine. 
Analysis of fundamental factors incidental to financial crisis is conducted; their influence on 
modern economy of Ukraine is shown. The general features of financial crises are examined; 
recommendations concerning the mechanism of overcoming the negative economic phenomena 
that take place due to financial shocks are given.
Keywords: financial crisis, economic situation, factors, mechanism of stabilization, state 
program.

Фостяк В.В. Оцінка ефективності іноземного капіталу банківських установ України.
В умовах посилення процесів міжнародної інтеграції та глобалізації у банківській сис-
темі України поступово зростає частка іноземного капіталу у капіталах банківських 
установ України. На основі аналізу системи показників проаналізовано оцінку ефек-
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тивності іноземного капіталу у капіталах вітчизняних банків та виявлено позитивні 
та негативні тенденції їх участі у банківській системі України.
Ключові слова: іноземний капітал, банківська система, ефективність, прибутковість 
капіталу, прибутковість активів, кредитно-інвестиційний потенціал. 

Фостяк В.В. Оценка эффективности иностранного капитала банковских учреждений 
Украины.

В условиях усиления процессов международной интеграции и глобализации в банковской 
системе Украины постепенно растет доля иностранного капитала в капиталах банков-
ских учреждений Украины. На основе анализа системы показателей проанализирована 
оценка эффективности иностранного капитала в капиталах отечественных банков 
и выявлены положительные и отрицательные тенденции их участия в банковской 
системе Украины.
Ключевые слова: иностранный капитал, банковская система, эффективность, при-
быльность капитала, доходность активов, кредитно-инвестиционный потенциал.

Fostiak V.V. Evaluating the Foreign Capital Effectiveness in the Banking Institutions in Ukraine.
In terms of deepening of international integration and globalization processes in the banking 
system of Ukraine the share of foreign capital in the capital of banking institutions in Ukraine 
increases gradually. The estimation of foreign capital in the capitals of local banks is con-
ducted on the basis of indices analysis. Positive and negative trends of their participation in 
the banking system of Ukraine are found.
Keywords: foreign capital, banking system, efficiency, capital profitability, assets profitability, 
credit and investment potential.

Кислий О.С.  Принципи управління обслуговуванням корпоративних клієнтів.
Розглянуто проблемні питання обґрунтування принципів корпоративного управління 
в умовах фінансової глобалізації, особливості обслуговування корпоративних клієнтів. 
Проаналізовано сучасний стан з реалізацією принципів корпоративного управління в 
Україні та визначено шляхи створення розвиненого інституційного середовища з метою 
забезпечення реалізації національних принципів обслуговування корпоративних клієнтів. 
Ключові слова: корпоративне управління, принципи, регулювання, акціонерні товари-
ства.  

Кислый А.С. Принципы управления обслуживанием корпоративных клиентов.
Рассмотрены проблемные вопросы обоснования принципов корпоративного управле-
ния в условиях финансовой глобализации, особенности обслуживания корпоративных 
клиентов. Проанализировано современное состояние с реализацией принципов корпо-
ративного управления в Украине и определены пути создания развитой институци-
онной среды с целью обеспечения реализации национальных принципов обслуживания 
корпоративных клиентов.
Ключевые слова: корпоративное управление, принципы, регулирование, акционерные 
общества.

Kyslyi O.S. The Principles of Management of Corporate Customers’ Service. 
The problem issues of corporate management principles substantiation in the conditions of 
financial globalization and the features of corporate customers‘ service are considered. Cur-
rent state of corporate management principles realization in Ukraine is analyzed. The ways of 
creation of the developed institutional environment with the purpose of providing the realization 
of national principles of corporate customers’ service are determined. 
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Keywords: corporate management, principles, management, joint-stock companies.

Породко Ю.М. Система економічних відносин при інституційному інвестуванні.
Розглянуто зміст існуючих наукових підходів щодо функціонування інституціональних 
інвесторів та їх структури. Обґрунтовано зростання ролі інституційного інвестуван-
ня в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано основні функції інституційних 
інвесторів у перерозподільчих економічних відносинах. Досліджено зміст загального 
та визначального принципу для інституційних інвесторів «колективного індивідуаліз-
му». Наведено основні ознаки та принципи інституційних інвесторів, що характери-
зують їх відмінності в порівнянні з індивідуальним інвестуванням. 
Ключові слова: інституційний інвестор, інституційне інвестування, інвестиційний 
фонд, фінансові активи, цінні папери.  

Породко Ю.Н. Система экономических отношений при институциональном инвести-
ровании. 

Рассмотрено содержание существующих научных подходов к функционированию инс-
титуциональных инвесторов и их структуре. Обоснован рост роли институциональ-
ного инвестирования в современных условиях ведения хозяйства. Проанализирована 
основная функция институциональных инвесторов в распределительных экономических 
отношениях. Исследовано содержание общего и определяющего принципа для инс-
титуциональных инвесторов «коллективного индивидуализма». Приведены основные 
признаки и принципы институциональных инвесторов, характеризующих их отличия 
в сравнении с индивидуальным инвестированием.
Ключевые слова: институциальный инвестор, институциальное инвестирование, ин-
вестиционный фонд, финансовые активы, ценные бумаги.

Porodko Yu.M. System of Economic Relations in Terms of Institutional Investment. 
The essence of existent scientific approaches to functioning of institutional investors and their 
structure is outlined. Increasing role of institutional investment in current terms of management 
is substantiated. The basic functions of investment investors in distributing economic relations 
are analyzed. The essence of general and determining principle for institutional investors 
of «collective individualism» is examined. General features and principles of institutional 
investors, which characterize their differences in comparison to the individual investment, 
are presented.
Keywords: investment banker, institutional investing, investment fund, financial assets, se-
curities.

Бідак В.Я.  Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в 
регіональних суспільних системах .

Розглядаються питання трудової, зокрема інтелектуальної міграції як індикатор ре-
агування працеактивного населення регіону на соціально-економічні зміни. Досліджу-
ються зовнішньоміграційні установки та мотиваційні регулятори міграційної пове-
дінки носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних систе-
мах. Аналізуються результати соціологічного обстеження наслідків трудової мігра-
ції як позитивного, так і негативного плану. Обґрунтовуються заходи економічного, 
нормативно-правового, організаційного, інституційного забезпечення ефективності 
реалізації державної міграційної політики.
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Ключові слова: зовнішньоміграційні установки, мотиваційні регулятори, трудова ін-
телектуальна міграція, духовно-інтелектуальний потенціал, регіональні суспільні сис-
теми..

Бидак В.Я. Миграционно-трудовые мотивации носителей духовно-интеллектуального 
потенциала в региональных общественных системах. 

Рассматриваются вопросы трудовой, в частности интеллектуальной миграции как 
индикатор реагирования трудоактивного населения региона на социально-экономичес-
кие изменения. Исследуются внешнемиграционные установки и мотивационные регу-
ляторы миграционного поведения носителей духовно-интеллектуального потенциала в 
региональных общественных системах. Анализируются результаты социологического 
исследования последствий трудовой миграции как позитивного, так и негатив ного 
плана. Обосновываются мероприятия экономического, нормативно-правового, органи за-
ционного, институционного обеспечения эффективности реализации государст венной 
миграционной политики.
Ключевые слова: внешнемиграционные установки, мотивационные регуляторы, трудо-
вая интеллектуальная миграция, духовно-интеллектуальный потенциал, региональные 
общественные системы.

Bidak V.Ya. Migratory-Labor Motivations of Spiritual-Intellectual Potential Transmitters in 
the Regional Public Systems. 

The problems of labor migration, in particular intellectual one, as the indicator of regional 
labor-active population response to socio-economic changes are examined. External-migration 
options and motivational regulators of migratory conduct of spiritual-intellectual potential 
transmitters in the regional public systems are outlined. The results of sociological research 
of labor migration consequences of both positive and negative origin are analyzed. The mea-
sures of economic, legal, organizational and institutional maintenance of efficiency of public 
migratory policy realization are grounded.
Keywords: external-migration options, motivational regulators, labor intellectual migration, 
spiritual-intellectual potential, regional public systems.

Жовнір С.М. Мобільність на ринку праці України в умовах фінансово-економічної кризи: 
основні тенденції, регіональні особливості

Висвітлено результати дослідження мобільності на ринку праці в контексті трансформа-
ції соціально-економічної ситуації в Україні. Розглянуто особливості мобільності тру-
дових ресурсів за видами діяльності в умовах рецесії національної економіки. Проана-
лізовано регіональні особливості впливу фінансово-економічної кризи на використан-
ня трудового потенціалу. Визначено основні тенденції мобільності трудових ресурсів, 
схарактеризовано наслідки рецесії для вітчизняного ринку праці. Окреслено шляхи ви-
рішення проблем зайнятості працездатного населення за умов активізації мобільнос-
ті робочої сили на ринку праці, сформульовано основні завдання удосконалення законо-
давчого забезпечення сфери соціально-трудових відносин.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, трудові ресурси, мобільність, 
трудовий потенціал, регіон, фінансово-економічна криза.

Жовнир С.М. Мобильность на рынке труда Украины в условиях финансово-экономичес-
кого кризиса: основные тенденции, региональные особенности. 

Отображены результаты исследования мобильности на рынке труда в контексте 
трансформации социально-экономической ситуации в Украине. Рассмотрены особен-
ности мобильности трудовых ресурсов по видам деятельности в условиях рецессии 
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национальной экономики. Проанализированы региональные особенности влияния 
финансового кризиса на использование трудового потенциала. Определены основные 
тенденции мобильности трудовых ресурсов, охарактеризованы последствия рецес-
сии для отечественного рынка труда. Очерчены пути решения проблем занятости 
трудоспособного населения при условии активизации мобильности рабочей силы на 
рынке труда, сформулированы основные задания совершенствования законодательного 
обеспечения сферы социально-трудовых отношений.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, трудовые ресурсы, мобиль-
ность, трудовой потенциал, регион, финансово-экономический кризис.

Zhovnir S.M. Mobility in the Labor Market of Ukraine in the Context of Financial and Eco-
nomic Crisis: Main Tendencies and Regional Peculiarities. 

Results of the study of mobility in the labor market in the context of transformation of social 
and economic situation in Ukraine are outlined. The features of labor resources mobility by 
the types of activity in terms of national economy recession are considered. Regional char-
acteristics of financial crisis influence on the exploitation of labor potential are analyzed. 
Main tendencies of labor mobility are determined; the effects of recession at national labor 
market are characterized. The ways of employment problems solution in terms of labor force 
mobility activation at the labor market are outlined; the basic tasks of legislative maintenance 
improvement in the sphere of social labor relations are formulated.
Keywords: labor market, employment, unemployment, labor resources, mobility, labor poten-
tial, region, financial and economic crisis.

Гальків Л.І. , Кравчук Л.М. Втрати людського капіталу  в контексті соціогуманістичної 
парадигми збереження людського капіталу.

Проаналізовано абсолютні та відносні втрати людського капіталу в світлі розвитку 
соціогуманістичної парадигми. Окреслено підходи до визначення втрат людського ка-
піталу в кількісному та якісному вимірі. Акцентовано увагу на необхідності розробки 
концепції зменшення і подальшого попередження втрат людського капіталу.
Ключові слова: людський капітал, втрати людського капіталу, соціогуманістична па-
радигма. 

Галькив Л.И., Кравчук Л.Н. Потери человеческого капитала в контексте социогуманис-
тической парадигмы сохранения человеческого капитала.

Проанализированы абсолютные и относительные потери человеческого капитала в 
свете развития социогуманистической парадигмы. Очерчены подходы к определению 
потерь человеческого капитала в количественном и качественном измерении. Акценти-
ровано внимание на необходимости разработки концепции уменьшения и последующего 
предупреждения потерь человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, потери человеческого капитала, социогума-
нистическая парадигма.

Galkiv L.I., Kravchuk L.M. Loss of Human Capital in the Context of Socio-Humanistic Paradigm 
of Human Capital Maintainance.

The absolute and relative losses of human capital are analyzed in the view of development of 
socio-humanistic paradigm. Approaches to determination of human capital loss in the quan-
titative and qualitative measuring are outlined. Necessity of the conception of diminishing 
and subsequent prevention of human capital loss is stressed.
Keywords: human capital, loss of human capital, socio-humanistic paradigm.
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Ключник А.В. Зайнятість населення сільських територій: проблеми та стратегічні 
напрями їх вирішення.

Розглянуто найгостріші проблеми сільського населення України. Проаналізовано стан 
зайнятості та безробіття населення сільських територій Миколаївської області. До-
сліджено основні фактори, що призводять до загострення ситуації зайнятості сіль-
ського населення. Визначені стратегічні напрями подолання безробіття та підвищен-
ня зайнятості сільського населення. Визначено, що одним з найперспективніших на-
прямів забезпечення зайнятості на селі Миколаївщини є використання такого виду під-
приємницької діяльності, як зелений туризм.
Ключові слова: зайнятість, безробіття, аграрний сектор, сільські території, сільське 
населення, зелений туризм, сільський ринок праці, підприємницька діяльність. 

Ключник А.В. Занятость населения сельских территорий: проблемы и стратегические 
направления их решения.

Рассмотрены острейшие проблемы сельского населения Украины. Проанализировано 
состояние занятости и безработицы населения сельских территорий Николаевской 
области. Исследованы основные факторы, приводящие к обострению ситуации за-
нятости сельского населения. Определены стратегические направления преодоления 
безработицы и повышения занятости сельского населения. Определено, что одним 
из самых перспективных направлений обеспечения занятости на селе Николаевщи-
ны является использование такого вида предпринимательской деятельности, как 
зеленый туризм.
Ключевые слова: занятость, безработица, аграрный сектор, сельские территории, 
сельское население, зеленый туризм, сельский рынок труда, предпринимательская 
деятельность.

Kliuchnyk A.V. Employment in Rural Territories: Problems and Strategic Directions of their 
Solution.

The most peracute problems of rural population of Ukraine are considered. Employment 
and unemployment in rural territories of Mykolayiv region is analyzed. Basic factors, which 
result in sharpening of unemployment situation of rural population, are examined. Strategic 
directions of overcoming unemployment among rural population are outlined. The fact that 
green tourism is one of the most perspective directions of employment maintenance in the 
rural territories Mykolayiv region is substantiated.
Keywords: employment, unemployment, agrarian sector, rural territories, rural population, 
green tourism, rural labour market, entrepreneurial activity.

Синюра-Ростун Н.Р. , Шевчук Л.Т. Проблеми оптимізації територіальної організації 
загальноосвітніх навчальних закладів регіону.

Розглянуто актуальні питання оптимізації територіальної організації загальноосвіт-
ніх навчальних закладів у Львівській області. Досліджено два варіанти розвитку подій. 
У першому випадку передбачається збереження малокомплектних навчальних закла-
дів як останнього соціокультурного осередку села. У другому випадку – розглянуто ва-
ріант закриття навчальних закладів та організації підвезення до опорних шкіл. Про-
аналізовано необхідну кількість фінансових ресурсів для реалізації обох варіантів. По-
казано позитивні та негативні сторони кожного напряму розвитку подій з удоскона-
лення територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів.
Ключові слова: територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів, про-
блеми оптимізації, шкільний автобус, малокомплектні навчальні заклади.  
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Сынюра-Ростун Н.Р., Шевчук Л.Т. Проблемы оптимизации территориальной организа-
ции общеобразовательных учебных заведений региона.

Рассмотрено актуальные вопросы оптимизации территориальной организации обще-
образовательных учебных заведений во Львовской области. Исследовано два варианта 
развития событий. В первом случае предусматривается сохранение малокомплектных 
учебных заведений как последней социокультурной ячейки села. Во втором случае – 
рассмотрен вариант закрытия учебных заведений и организации подвоза к опорным 
школам. Проанализировано необходимое количество финансовых ресурсов для реализа-
ции обоих вариантов. Показаны положительные и отрицательные стороны каждого 
направления развития событий по усовершенствованию территориальной организации 
общеобразовательных учебных заведений.
Ключевые слова: территориальная организация общеобразовательных учебных заведе-
ний, проблемы оптимизации, школьный автобус, малокомплектные учебные заведения.

Syniura-Rostun N.R., Shevchuk L.T. Problems of Optimization of Territorial Organization of 
General Educational Establishments of Region.

The pressing questions of optimization of territorial organization of general educational 
establishments are considered in the Lviv region. Two variants of development of events are 
considered. In first case foreseen a maintainance of incomplete educational establishments 
as the last social and culture centre of village. In second case – the variant of closing of edu-
cational establishments and organization of transport to supporting schools is considered. 
The necessary amount of financial resources for realization of both variants is analyzed. The 
positive and negative sides of every direction of development of events from the improvement 
of territorial organization of general educational establishments are presented.
Keywords: territorial organization of general educational establishments, problems of opti-
mization, school bus, incomplete educational establishments.

Данилюк-Черних І.М. , Петренко В.П. Управління використанням інтелектуального 
потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму

Розглянуто цілі і завдання управління використанням інтелектуального потенціалу 
персоналу підприємств на засадах сінтелектики і синергізму. Запропоновані техноло-
гія та інструментарій управління формуванням груп-команд, схильних до проявів си-
нергетичного ефекту. 
Ключові слова: синергізм, сінтелектика, тест, управління.  

Данилюк-Черных И.Н., Петренко В.П. Управление использованием интеллектуального 
потенциала человеческих ресурсов на принципах синтелектики и синергизма.

Рассмотрены цели и задачи управления интеллектуально-ресурсным потенциалом пер-
сонала предприятий на принципах синтелектики и синергизма. Предложены технология 
и инструментарий управления формированием групп-команд, склонных к проявлениям 
синергетического эффекта.
Ключевые слова: синергизм, синтелектика, тест, управление.

Danyliuk-Chernykh I.M., Petrenko V.P. Enterprise Personnel Intellectual Resource Potential 
Management on the Princinles of Sintelectics and Synergy.

The aims and objectives of management of intellectual-resource potential of enterprise per-
sonnel on the principles of sintelectics and synergy. Technology and tools of management of 
formation of groups-teams which inclined to synergistic effect are proposed.
Key words: synergism, sintelectics,test, control.
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