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Анотації
Гаврилюк О. В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій.
Висвітлено взаємозв’язок і співвідношення категорій «глобалізація» і «регіоналізація» у сучасних умовах, а також новітні тенденції здійснення регіональної політики в глобальному середовищі.
Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, регіоналізм, регіон, регіональна політика, транскордонний регіоналізм, інтеграційні процеси.
Гаврилюк О. В. Теоретические и методологические подходы к изучению современ
ных глобальных региональных тенденций.
Раскрыта взаимосвязь и соотношение категорий «глобализация» и «регионализация» в современных условиях, а также новейшие тенденции осуществления
региональной политики в глобальном пространстве.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, регионализм, регион, региональная политика, трансграничный регионализм, интеграционные процессы.
Gavrylyuk O. V. Theoretical and Methodological Approaches to Study of Modern Global
Regional Tendencies.
The interrelation and correlation of «globalization» and «regionalization» categories
in modern conditions is presented and the newest tendencies of realization of a regional
policy in global space are defined.
Key words: globalization, regionalization, regionalism, region, regional policy,
transborder regionalism, integration processes.
Тищенко О. П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку
національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного
синтезу.
Розглянуто й систематизовано основні положення базових теорій з�����������
����������
дослідження просторового розвитку національної економіки, розроблених вченими різних
галузей науки. Запропоновано авторську класифікацію зазначених теорій та
обґрунтовано доцільність їхнього комплексного����������������������������
використання
���������������������������
при розробленні стратегії регіонального розвитку національної економіки.
Ключові слова: національна економіка, просторовий розвиток, державне����
ре���
гулювання просторового розвитку, теорії регіонального розвитку,����������
міждисци���������
плінарний синтез.
Тищенко А. П. Методология пространственного подхода к исследованию развития национальной экономики: теоретическая база и необходимость междисциплинарного синтеза.
Рассмотрены и систематизированы основные положения базовых теорий
по исследованию пространственного развития национальной экономики,
разработанных учеными различных отраслей науки. Предложена авторская
классификация указанных теорий и обоснована целесообразность их комплекISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2012, №3
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сного использования при разработке стратегии регионального развития национальной экономики.
Ключевые слова: национальная экономика, пространственное развитие, государственное регулирование пространственного развития, теории регионального развития, междисциплинарный синтез.
Tyshchenko O. P. Methodology of Spatial Approach to the Study of National Economy
Development: Theoretical Framework and the Necessity of an Interdisciplinary
Synthesis.
Main statements of the basic theories of the studies on spatial development of
the national economy developed by scientists from different fields of science are
considered and systematized. Author’s classification of these theories is offered and
the expediency of their complex use in developing of strategies of national economy
regional development are substantiated.
Key words: national economy, spatial development, state regulation of the spatial
development, theories of regional development, interdisciplinary synthesis.
Борщевський В. В. , Притула Х. М. , Крупін В. Є. Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України.
Розкрито сучасні особливості ведення агробізнесу в Україні. Проаналізовано
існуючий потенціал країни у виробництві сільськогосподарської продукції та
дана оцінка рівня його реалізації, зважаючи на наявний ресурсний потенціал
сільських територій. На основі врахування потенційних ризиків розвитку сільських територій запропоновано заходи, які сприятимуть розвитку агробізнесу на конкурентних засадах.
Ключові слова: агробізнес, конкурентне середовище, сільські території.
Борщевский В. В., Притула К. М., Крупин В. Е. Перспективы становления
эффективного агробизнеса на сельских территориях Украины.
Раскрыты современные особенности ведения агробизнеса в Украине. Проанализирован существующий потенциал страны касательно производства
сельскохозяйственной продукции и дана оценка уровня его реализации, учитывая имеющийся ресурсный потенциал сельских территорий. На основе учета
потенциальных рисков развития сельских территорий предложены меры,
способствующие развитию агробизнеса на конкурентных началах.
Ключевые слова: агробизнес, конкурентная среда, сельские территории.
Borshchevskyi V. V., Prytula Kh. M., Krupin V. Ye. Prospects of becoming effective
agribusiness in rural areas of Ukraine.
The features of modern agribusiness in Ukraine are revealed. The existing potential of
the country in agricultural production is analyzed and the level of its implementation
is assessed taking into account the available resource potential of rural areas. Based
on consideration of the potential risks of rural development the measures to promote
the development of agribusiness on a competitive basis are proposed.
Key words: agribusiness, competitive environment, rural areas.
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Третяк В. В. , Гордієнко Т.��������������������������������������������������
 �������������������������������������������������
М. Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки регіону.
На підставі вивчення та аналізу світового та вітчизняного досвіду із планування розвитку територіально-економічних систем розроблена модель програми забезпечення економічної безпеки регіону. Основою формування економічної безпеки прийнятий соціально-економічний розвиток регіону. Визначено
чинники підвищення ефективності використання програмно-цільового підходу
на рівні регіону. Розроблені вимоги до регіональної програми забезпечення безпеки економіки регіону.
Ключові слова: регіон, програмно-цільовий підхід, економічна безпека.
Третяк В. В., Гордиенко Т. Н. Программно-целевой подход к обеспечению экономической безопасности региона.
На основе изучения и анализа мирового и отечественного опыта планирования развития территориально-экономических систем разработана модель
программы обеспечения экономической безопасности региона. Основой формирования экономической безопасности принято социально-экономическое развитие региона. Определены факторы повышения эффективности использования программно-целевого подхода на уровне региона. Разработаны требования к региональной программе обеспечения безопасности экономики региона.
Ключевые слова: регион, программно-целевой подход, экономическая безопасность.
Tretyak V. V., Gordiyenko T. M. Target-Oriented Approach to Ensuring Economic
Security of the Region.
On the basis of study and analysis of world and national experience of territorialeconomic systems development planning the model of the program of economic
security ensuring in the region is developed. Socio-economic development of region
is considered as the basis of economic security forming. The factors of efficiency
increase in the use of target-oriented approach at the regional level are defined.
The requirements to the regional program of economic security ensuring in the
region are developed.
Key words: region, target-oriented approach, economic security.
Кудла Н. Є. Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях.
Визначено основні критерії прийняття рішень із формування туристичної політики, схематично відображено й розкрито сутність її складових аспектів.
Обґрунтовано рекомендації з реалізації місцевої туристичної політики та проведено аналіз її інструментів. Звернено увагу на важливість ефективного проведення популяризаційних заходів органами місцевого самоврядування з представлення своїх територій та туристичних об’єктів.
Ключові слова: туристична політика, збалансований розвиток, управління регіональною економікою, стратегія.
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Кудла Н. Е. Формирование туристической политики на региональном и местном
уровнях.
Определены основные критерии принятия решений по формированию туристической политики, схематически отображена и раскрыта сущность ее
составных аспектов. Обоснованы рекомендации по реализации местной туристической политики и проведен анализ ее инструментов. Обращено внимание на важность эффективного проведения рекламных мероприятий органами местного самоуправления по представлению своих территорий и туристических объектов.
Ключевые слова: туристическая политика, сбалансированное развитие, управление региональной экономикой, стратегия.
Kudla N. Ye. Policy Making in the Field of Tourism at the Regional and Local Levels.
The main criteria for making decisions with respect to tourism policies have been
outlined and the essence of their constituent aspects has been systematically shown
and disclosed. Recommendations regarding the implementation of local policies
in the field of tourism have been substantiated and their tools analyzed. Attention
has been paid to the fact that conducting of effective promotional measures by
local governments aimed at representing their areas and tourist sites is of high
importance.
Key words: tourism policy, balanced development, regional economy management,
strategy
Мартусенко І. В. Медико-географічне районування території Вінницької області.
Розглянуто територіальну диференціацію процесу надання медичних послуг в межах обласного регіону. Визначено принципи, критерії та показники медико-географічного районування. Виділено елементи територіальної
структури регіонального медичного комплексу, окреслено основні передумови для проведення медико-географічного районування території Вінницької
області. Охарактеризовано особливості розвитку медико-географічних районів Вінницької області.
Ключові слова: медико-географічний район, регіональний медичний комплекс,
медико-географічна ситуація, центр медичного обслуговування.
Мартусенко И. В. Медико-географическое районирование территории Винницкой области.
Рассмотрена территориальная дифференциация процессов медицинского обслуживания областного региона. Определены принципы, критерии и показатели медико-географического районирования. Выделены элементы территориальной структуры регионального медицинского комплекса, раскрыты основные
условия для проведения медико-географического районирования Винницкой области. Охарактеризованы особенности развития медико-географических районов Винницкой области.
Ключевые слова: медико-географический район, региональный медицинский
комплекс, медико-географическая ситуация, центр медицинского обслуживания.
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Martusenko I. V. Medical-Geographical Division of the Territory of Vinnytsya Region.
Territorial differentiation of the processes of the medical service of the region is presented. The principles, criteria and indices of medical-geographical division are designated. The elements of territorial structure of regional medical complex are defined
and basic conditions for conducting the medical-geographical division of Vinnytsya
region are outlined. The peculiarities of development of the medical-geographical
areas of Vinnytsya region are determined.
Key���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
words: medical-geographical region, regional medical complex, medical-geographical conditions, the center of medical service.
Іщук С. О. , Кулініч Т. В. Напрямки оптимізації структури економіки Західного
регіону України за критеріями ефективності інвестицій.
Обґрунтовано критерії вибору пріоритетних напрямків інвестування в регіоні через призму показників ефективності інвестиційної діяльності. Проведено
багатофакторну оцінку впливу структурних трансформацій, прогнозованих у
галузевому розрізі, на економіку областей Західного регіону України і побудовано оптимізовану структуру інвестицій в основний капітал регіону за видами економічної діяльності.
Ключові слова: інвестиції, ефективність, критерії, види економічної діяльності, оптимізація.
Ищук С. А., Кулинич Т. В. Направления оптимизации структуры экономики
Западного региона Украины в соответствии с критериями эффективности инвестиций.
Обоснованы критерии для выбора приоритетных направлений инвестиций в
регионе сквозь призму показателей эффективности инвестиционной деятельности. Проведена многофакторная оценка воздействия структурных преобразований, прогнозируемых в отраслевом срезе, на экономику областей Западного региона Украины и построена оптимизированная структура инвестиций
в основной капитал региона по видам экономической деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, эффективность, критерии, виды экономической
деятельности, оптимизация.
Ishchuk S. O., Kulinich T. V. Directions of the Economic Structure’s Optimization in the
Western Region of Ukraine in Accordance with the Criteria of Investment Efficiency.
The criteria for selecting the priority directions of investment in the region have
been grounded through the prism of investment activities indicators’ performance.
Multifactorial assessment of the impact of structural transformations forecasted in
the branch cut on the economy of areas of the Western region of Ukraine has been
conducted, and the optimized structure of investment in fixed assets in the region by
types of economic activity has been constructed.
Key words: investments, efficiency, criteria, types of economic activities, optimization.
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Бутко М. П. , Попело О. В. Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону.
Визначено роль малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону. Розроблено систему принципів розвитку малого підприємництва та запропоновано методичні аспекти оцінки його інноваційної активності.
Ключові слова: мале підприємництво, інноваційний розвиток, інноваційна активність малого підприємництва.
Бутко Н. П., Попело О. В. Методология оценки роли малого предпринимательства
в инновационном развитии региона.
Определена роль малого предпринимательства в инновационном развитии региона. Разработана система принципов развития малого предпринимательства
и предложены методические аспекты оценки его инновационной активности.
Ключевые слова: малое предпринимательство, инновационное развитие, инновационная активность малого предпринимательства.
Butko M. P., Popelo O. V. Methodology of Estimation of Small Entrepreneurship Role
in Innovative Development of Region.
The role of small enterprises in innovative development of region is defined. The system
of principles of small entrepreneurship development is developed and the methodical
aspects of estimation of its innovative activity are offered.
Key words: small entrepreneurship, innovative development, innovative activity of
small entrepreneurship.
Жук П. В. Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної
діяльності в гірських зонах України.
Проведено аналіз рівня економічного розвитку гірських районів України, зроблено висновки щодо необхідності вжиття заходів з їх державної підтримки
та створення робочих місць для місцевого населення. Обґрунтовано потребу
та шляхи запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності у гірських зонах з наданням їм статусу територій пріоритетного розвитку.
Ключові слова: гірські зони, економічний розвиток, інвестиційна діяльність,
території пріоритетного розвитку.
Жук П. В. Территории приоритетного развития как форма активизации инвестиционной деятельности в горных зонах Украины.
Проведен анализ уровня экономического развития горных районов Украины и
сделан вывод о необходимости осуществления мероприятий по их государственной поддержке, созданию рабочих мест для местного населения. Обоснованы
потребность и пути введения специального режима инвестиционной деятельности в горных зонах с предоставления им статуса территорий приоритетного развития.
Ключевые слова: горные зоны, экономическое развитие, инвестиционная деятельность, территории приоритетного развития.
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Zhuk P. V. Territories of Priority Development as the Form of Mountain Areas Investment Attractiveness Stimulation in Ukraine.
The analysis of economic development level of Ukrainian mountain areas is conducted
and the conclusions on the necessity of the state maintenance as well as creation of
job places for local population are made. The importance and ways of introduction
of investment activity special regimen in mountain areas and granting them with the
territories of priority development status are considered.
Key words: mountain areas, economic development, investment activity, territories
of priority development.
Ткач С. М. Оцінка рівня ефективності інвестиційної діяльності у містах та районах Львівської області.
На основі розрахунку показників інвестовіддачі, інвестомісткості і рентабельності інвестицій здійснено типологічне групування міст та районів Львівщини за критерієм рівня ефективності інвестицій. Запропоновано шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності у районах Львівської області.
Ключові слова: інвестиції, ефективність, райони, інвестовіддача, інвестомісткість, рентабельність інвестицій.
Ткач С. Н. Оценка уровня эффективности инвестиционной деятельности городов
и районов Львовской области.
На основе расчета показателей инвестоотддачи, инвестоемкости и рентабельности инвестиций осуществлено типологическое группирование городов и районов Львовщины по критерию уровня эффективности инвестиций.
Предложены пути повышения эффективности инвестиционной деятельности в районах Львовской области.
Ключевые слова: инвестиции, эффективность, районы, инвестоотддача, инвестоемкость, рентабельность инвестиций.
Tkach S. M. Assessing the Level of the Investment Performance of Administrative
Cities and Districts of Lviv Region.
On the basis of calculating investment returns, investment intensity and return on
investment achieved typological grouping of cities and regions of Lviv by the level of
investment efficiency is done. The ways of investment efficiency increase are offered
in the districts of Lviv region.
Key words: investment, efficiency, districts, investment returns, investment intensity,
return on investments.
Сторонянська І. З. , Карпінець В. Й. Муніципальний банк в системі управління
фінансовими потоками великого міста.
Узагальнено методологічні засади створення та розвитку зарубіжних та вітчизняних кластерів. Дається авторське визначення муніципального кластера. Обґрунтовано доцільність входження фінансових установ в інфраструктурний муніципальний кластер. Розглянуто причини кризового стану підприємств
житлово-комунального господарства та причини порушення фінансової дисISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2012, №3
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ципліни. Запропоновано вирішення зазначених проблем у межах муніципального кластера. Проаналізовано наявні грошові потоки комунальних підприємств
міста Львова. Проведено підрахунок доходів, які отримують комерційні банки
за обслуговування комунальних підприємств. Доводиться доцільність створення муніципального банку та запропоновано визначення терміна «муніципальний банк». Визначено його основні функції та особливості активних і пасивних
операцій. Доводиться доцільність співпраці муніципального банку з державними органами влади та міжнародними фінансово-кредитними установами.
Ключові слова: муніципальний банк, муніципальний кластер, грошові потоки,
інфраструктура, регіональні виробничі кластери, кластерна політика, кластерний підхід в житлово-комунальному господарстві.
Сторонянская И. З., Карпинец В. И. Муниципальный банк в системе управления
финансовыми потоками большого города.
Обобщены методологические основы создания и развития зарубежных и
отечественных кластеров. Дается авторское определение муниципального
кластера. Обоснована целесообразность вхождения финансовых учреждений
в инфраструктурный муниципальный кластер. Рассмотрены причины кризисного состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства и причины
нарушения финансовой дисциплины. Предложено решение указанных проблем в
границах муниципального кластера. Проанализированы имеющиеся денежные
потоки коммунальных предприятий города Львова. Проведен подсчет доходов,
которые получают коммерческие банки за обслуживание коммунальных предприятий. Показана целесообразность создания муниципального банка и предложено определение термина «муниципальный банк». Определены его основные
функции и особенности активных и пассивных операций. Обоснована целесообразность сотрудничества муниципального банка с государственными органами и международными финансово-кредитными учреждениями.
Ключевые слова: муниципальный банк, муниципальный кластер, денежные потоки, инфраструктура, региональные производственные кластеры, кластерная политика, кластерный подход в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Storonyanska I. Z., Karpynets V. Yo. Municipal Bank in the System of a City Financial
Flows Management.
Methodological principles for the creation and development of foreign and domestic
clusters are summarizes. The author’s definition of municipal cluster is given.
Expediency of financial institutions entry into municipal infrastructure cluster is
explained. The causes of crisis conditions of housing and utility enterprises and the
causes of violations of financial discipline are outlined. Solutions of these problems
within the municipal cluster are proposed. Available cash flows of Lviv utility
enterprises are analyzed. A calculation of commercial banks’ revenues for servicing
the utility enterprises is conducted. The feasibility of establishing the municipal bank
is proven and a definition of the term «municipal bank» is proposed. Its functions and
peculiarities of active and passive operations are defined. Expediency of municipal
bank cooperation with state authorities and international financial and credit institutions is explained.
Key words: municipal bank, municipal cluster, cash flows, infrastructure, regional
industrial clusters, cluster policies, cluster approach in housing.
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Безштанько Д. В. Капітал на покриття операційного ризику комерційних банків
України за методикою базового індикатора.
Висвітлено динаміку резервів під операційний ризик банківського сектору України та окремих банків. Порівняно частку резервів під операційний ризик у структурі капіталу вітчизняних банків.
Ключові слова: операційний ризик банку, базовий підхід, капітал банку.
Безштанько Д. В. Капитал на покрытие операционного риска коммерческих
банков Украины по методике базового индикатора.
Освещена динамика резервов под операционный риск банковского сектора
Украины и отдельных банков. Сравнена доля резервов под операционный риск
в структуре капитала отечественных банков.
Ключевые слова: операционный риск банка, базовый подход, капитал банка.
Bezshtanko D. V. Capital for Operational Risk of Commercial Banks in Ukraine According to the Method of the Basic Indicator.
The dynamic of provisions for operational risk Ukraine’s banking sector and individual
banks are highlights. Compared share of provisions for operational risk in the capital
structure of domestic banks.
Ke ywords: bank operational risks, basic approach, bank capital.
Другова В. Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні.
Здійснено ретроспективний аналіз розвитку вітчизняного ринку лізингу. Виділено п’ять основних етапів процесу формування лізингових відносин в країні,
проаналізовано показники лізингової діяльності на кожному із них. Визначено
проблеми, що стримують розвиток ринку лізингу в Україні в сучасних умовах,
а також надано рекомендації щодо їх розв’язання.
Ключові слова: ринок лізингу, лізингові відносини, лізинговий портфель,
фінансово-економічна криза.
Другова В. Т. Формирование и развитие рынка лизинга в Украине.
Проведен ретроспективный анализ развития отечественного рынка лизинга.
Выделено пять основных этапов процесса формирования лизинговых отношений в стране, проанализированы показатели лизинговой деятельности на каждом из них. Определены проблемы, сдерживающие развитие рынка лизинга в
Украине в современных условиях, а также даны рекомендации по их решению.
Ключевые слова: рынок лизинга, лизинговые отношения, лизинговый портфель,
финансово-экономический кризис.
Drugova V. T. Formation and Development of the Ukrainian Leasing Market.
The retrospective analysis of national leasing market development is made. The main
stages of leasing relations forming process in the country are singled out. The basic
indicators of leasing activity are analyzed at each stage. Problems that restrain leasing
market development are determined and recommendations for their solution are made.
Key words: leasing market, leasing relations, leasing portfolio, financial crisis.
ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2012, №3

15

Огерчук М. О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні.
Розкрито сутність понять «банк з іноземним капіталом» та «іноземний банк».
Проаналізовано участь іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі
та діяльність банків з іноземним капіталом в період фінансової нестабільності. Розглянуто напрямки впливу іноземного капіталу на розвиток банківської
системи України і вітчизняної економіки.
Ключові слова: банк з іноземним капіталом, іноземний банк, іноземний капітал,
фінансова глобалізація, банківська система.
Огерчук М. А. Особенности деятельности банков с иностранным капиталом в
Украине.
Раскрыта сущность понятий «банк с иностранным капиталом» и «иностран
ный банк». Проанализировано участие иностранного капитала в отечественной банковской системе и деятельность банков с иностранным капиталом в
период финансовой нестабильности. Рассмотрены направления влияния иностранного капитала на развитие банковской системы Украины и отечественной экономики.
Ключевые слова: банк с иностранным капиталом, иностранный банк,
иностранный капитал, финансовая глобализация, банковская система.
Ogerchuk M. O. The Features of Activity of Banks with Foreign Capital in Ukraine.
The essence of concepts «bank with foreign capital» and «foreign bank» is exposed.
The participation of foreign capital in the domestic banking system and the activity
of banks with foreign capital in terms of financial instability are analyzed. The influence of foreign capital on the banking system of Ukraine and the domestic economy
is considered.
Key words: bank with foreign capital, foreign banks, foreign capital, financial globalization, banking system.
Серветник І. В. Надійність роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за
умови отримання повноважень виведення банків з ринку.
Розглянуто діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд)
в частині виконання своїх зобов’язань перед вкладниками банків та оцінено надійність роботи Фонду за умови відсутності повноважень проведення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та за умови наявності таких
повноважень за різних величин середнього скорочення обсягу виплат гарантованої суми відшкодування. Необхідність підвищення довіри до банківської системи країни у посткризових умовах спонукає до впровадження ефективних механізмів роботи системи гарантування вкладів, в тому числі, ефективних процедур ліквідації або продажу банку, що впливатиме на підвищення фінансової
спроможності Фонду. Приділяється увага основному фінансовому ризику системи гарантування вкладів – ризику недостатності коштів Фонду, оскільки
він напряму пов’язаний зі здатністю системи виконувати свою основну функцію захисту депозитів. Ефективним управлінням даним ризиком в умовах організації української банківської системи та системи фінансової безпеки є на16
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дання Фонду повноважень щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку.
Також проаналізовано залежність надійності роботи Фонду від середньоочікуваної ефективності проведення процедури виведення банків з ринку.
Ключові слова: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, система гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку, ліквідація, повноваження страховика депозитів.
Серветник И. В. Надежность работы Фонда гарантирования вкладов физических
лиц при условии получения полномочий выведения банков с рынка.
Рассмотрена деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц
(далее – Фонд) в части выполнения своих обязательств перед вкладчиками банков и оценена надежность работы Фонда при условии отсутствия полномочий
проведения процедуры вывода неплатежеспособных банков с рынка и наличия
таких полномочий с условием различных величин среднего сокращения объема
выплат гарантированной суммы возмещения. Необходимость повышения доверия к банковской системе страны в посткризисных условиях побуждает к
внедрению эффективных механизмов работы системы гарантирования вкладов, в том числе, эффективных процедур ликвидации или продажи банка, влиять на повышение финансовой состоятельности Фонда. Уделяется внимание в основном финансовому риску системы гарантирования вкладов – риску недостаточности средств Фонда, поскольку он напрямую связан со способностью системы выполнять свою основную функцию защиты депозитов.
Эффективним управлением данным риском в условиях организации украинской
банковской системы и системы финансовой безопасности является предоставление Фонду полномочий по выводу неплатежеспособных банков с рынка. Также проанализирована зависимость надежности работы Фонда от среднеожидаемой эффективности проведения процедуры выведения банков с рынка.
Ключевые слова: Фонд гарантирования вкладов физических лиц, система гарантирования вкладов, вывод неплатежеспособных банков с рынка, ликвидация, полномочия страховщика депозитов.
Servetnyk I. V. Reliability of the Deposit Guarantee Fund Subject to Obtaining the
Competences to Resolve Failed Banks.
The functions of the Deposit Guarantee Fund (hereafter the Fund) as related to the
fulfillment of its obligation to the depositors of the banks are examined and the reliability of its work under condition of not having the competences to resolve failed
banks as well as under condition of acquiring these competences and with the different
values of the average payout cost reduction is evaluated. The need to increase public
confidence in the banking sector in post-crisis period requires effective deposit protection mechanism including effective liquidation and sale procedures, which can help to
improve financial viability of the Fund. Also attention is paid to the key financial risk
of the deposit guarantee system – insufficiency of the funds as it is directly related to
the ability of the system to perform its primary function of the deposit protection. Effective management of this risk in the terms of Ukrainian banking system and financial
safety net is possible through granting the Fund with the competence of failed banks
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resolution. Also the relations between the reliability of the Fund operations and the
average expected effectiveness of the bank resolution procedures are analyzed.
Key words: Deposit Guarantee Fund, deposit insurance system, failed banks resolution, liquidation, the competence of the deposits insurer.
Слобода Л. Я. Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період.
З’ясовано особливості інвестиційної політики банків України у процесі формування банківського капіталу в посткризовий період. На основі використання кластерного аналізу виділено п’ять типів інвестиційної політики вітчизняних банків – агресивну (ризиковану), помірковано-агресивну, помірковану,
помірковано-консервативну та консервативну залежно від структури позикового капіталу в загальній сукупності довгострокових пасивів. Доведено, що домінуюча частина банків України проводила агресивну інвестиційну політику, що
негативно позначалося на показнику прибутковості капіталу в період посткризового розвитку банківської системи. Розроблено рекомендації щодо напрямів
інвестиційної політики банків України, спрямованих на модернізацію економіки.
Ключові слова: банки, фінансовий ризик, інвестиційна політика, власний капітал, залучений капітал, структура капіталу, модернізація економіки.
Слобода Л. Я. Особенности инвестиционной политики банков Украины в посткризисный период.
Определены особенности инвестиционной политики банков Украины в процессе формирования банковского капитала в послекризисний период. На основании
использования кластерного анализа выделено пять типов инвестиционной политики отечественных банков – рискованную, умеренно-рискованную, умеренную, умеренно-консервативную и консервативную зависимо от доли заемного капитала в структуре долгосрочных пассивов. Обосновано, что доминирующая часть банков Украины проводила агрессивную инвестиционную политику, что негативно повлияло на показатели эффективности собственного капитала в период посткризисного развития банков. Разработаны рекомендации по направлениям инвестиционной политики банков, направленные на модернизацию экономики страны.
Ключевые слова: банки, финансовый риск, инвестиционная политика,
собственный капитал, привлеченный капитал, структура капитала, модернизация экономики.
Sloboda L. Ya. Peculiarities of Investment Policies of Ukrainian Banks in a Post-Crisis
Period.
The peculiarities of investment policies of Ukrainian banks are defined in the process
of forming of bank capital in terms of economic instability. On the basis of cluster
analysis five types of investment policy of domestic banks depending on a share of
loan capital in the structure of long-term liabilities are selected – aggressive (risky),
soft-aggressive, moderate, moderately conservative and conservative. The fact that
the dominant part of Ukrainian banks conducted an aggressive investment policy that
18
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negatively affected index of capital profitability in the period of post crises development of the banking system is proven. Recommendations in relation to directions of
investment policy of Ukrainian banks directed at modernization of economy are made.
Key words: banks, financial risk, investment policy, property asset, attracted capital,
capital structure, modernization of economy.
Садова У. Я. Соціально-демографічний потенціал розвитку Українських Карпат.
Обґрунтовується необхідність удосконалення основ регіонального аналізу і прогнозу соціально-демографічного потенціалу, пропонуються методологічні та
методичні підходи до вирішення проблеми.
Ключові слова: потенційна демографія, населення, соціально-демографічний
потенціал, регіон, регіональна економіка.
Садовая У. Я. Социально-демографический потенциал развития Украинских
Карпат.
Обосновывается необходимость совершенствования основ регионального
анализа и прогноза социально-демографического потенциала, предлагаются
методологические и методические подходы к решению проблемы.
Ключевые слова: потенциальная демография, население, социально-демографический потенциал, регион, региональна экономика.
Sadova U. Ya. Social-Demographic Potential of Ukrainian Carpathians Development.
The necessity of improving fundamentals regional analysis and forecast sociodemographic potential is grounded. Methodological and methodical approaches to
solution of the problem are offered.
Key words: potential demography, population, social-demographic potential, region,
regional economy.
Куліш І. М. , Максименко А. О. , Чемерис В. А. Соціальна інфраструктура сільських територій Карпатського регіону.
Розглянуто наявну соціальну інфраструктуру сіл Карпатського регіону. Проаналізовані тенденції, які стосуються основної мережі окремих галузей соціальної інфраструктури сільського населеного пункту, зроблені відповідні висновки,
окреслена перспектива подальшого функціонування. Занепад соціальної інфраструктури села визначений як загроза конкурентоспроможності всього регіону. Наголошено на необхідності вивчення впливу розвитку екологічного туризму на конкурентоспроможність сільських територій.
Ключові слова: соціальна інфраструктура, сільські території, Карпатський
регіон, конкурентоспроможність.
Кулиш И.М., Максименко А.А., Чемерис В.А. Социальная инфраструктура сельских территорий Карпатского региона.
Рассмотрена существующая социальная инфраструктура сел Карпатского
региона. Проанализированы тенденции относительно основной сети отдельных
сфер социальной инфраструктуры сельского населенного пункта, сделаны соISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2012, №3
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ответственные выводы, очерчена перспектива дальнейшего функционирования.
Упадок социальной инфраструктуры села определен как угроза конкурентоспособности всего региона. Отмечена необходимость исследования влияния развития экологического туризма на конкурентоспособность сельских территорий.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, сельские территории, Карпатский регион, конкурентоспособность.
Kulish I. M., Maksymenko A. ������������������������������������������������������
О�����������������������������������������������������
., Chemerys V. A. Social Infrastructure of Rural Territories of the Carpathian Region.
The current social infrastructure of rural territories of Carpathian region is presented.
Tendencies concerning the network of different spheres of social infrastructure of the
rural settlements are analyzed; respective conclusions and prospects of further functioning are drawn. Decline of social infrastructure in Carpathian villages is defined as
threat of competitiveness for the whole region. The development of ecological tourism
as a way of rural areas’ competitiveness improvement is suggested for further research.
Key words: social infrastructure, rural territories, Carpathian region, competitiveness.
Рунців-Королюк О. І. Показник індексу очікуваного довголіття як складова діагностики соціального розвитку регіону (на матеріалах областей Поділля).
Проаналізовано роль показника індексу очікуваного довголіття для діагностики стану соціального розвитку окремого регіону, висвітлено величини зазначеного показника в областях Поділля та інтерпретовано отримані результати
в просторовому, часовому та статево-демографічному вимірах.
Ключові слова: індекс очікуваного довголіття, середня очікувана тривалість
життя, індекс людського розвитку, соціальний розвиток регіону.
Рунцив-Королюк О. И. Показатель индекса ожидаемого долголетия как составляющая диагностики социального развития региона (на материалах областей
Подолья).
Проанализирована роль показателя индекса ожидаемого долголетия для диаг
ностики состояния социального развития отдельного региона, отражены
величины указанного показателя в областях Подолья и интерпретированы
полученные результаты в пространственном, временном и полово-демогра
фическом измерении.
Ключевые слова: индекс ожидаемого долголетия, средняя ожидаемая продол
жительность жизни, индекс человеческого развития, социальное развитие региона.
Runtsiv-Korolyuk O. І. Value of Life Expectancy Index as Component of Regional
Social Development Diagnostics (Based on Regions of Podillya).
The role of life expectancy index value for the diagnosis of social development of a
region is analyzed. The values of this parameter in the regions of Podillya are presented
and the obtained results are interpreted in spatial, temporal and sex-demographic
dimensions.
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Key words: index of life expectancy, the average life expectancy, index of human
development, social development of the region.
Василюк Д. Я. Сучасні підходи до виокремлення середнього класу (на прикладі
Карпатського економічного району).
Розглянуто методи обчислення відсоткової частки середнього класу за абсолютними показниками доходу, котрі пропонуються зарубіжними та вітчизняними дослідниками. Проведено порівняльний аналіз та визначено відсоткову частку середнього класу суспільства в Карпатському економічному районі
за цими методами. Дано висновки щодо актуальності використання розглянутих методів при дослідженні середнього класу в Україні.
Ключові слова: середній клас, середньодушовий дохід, домогосподарство, Карпатський економічний район.
Васылюк Д. Я. Современные подходы к выделению среднего класса (на примере
Карпатского экономического района).
Рассмотрены методы вычисления процентной части среднего класса по
абсолютным (денежными) показателям дохода, которые предлагаются
зарубежными и отечественными исследователями. Проведен сравнительный
анализ и определена процентная часть среднего класса общества в Карпатском экономическом районе этими методами. Даны выводы относительно актуальности использования рассмотренных методов при исследовании среднего класса в Украине.
Ключевые слова: средний класс, среднедушевой доход, домохозяйство, Карпатский экономический район.
Vasylyuk D. Ya. Modern Approaches to Detachment of Middle Class (by the Example
of Carpathian Economic Region).
The methods of calculation of middle class percentage by the profit indexes proposed
by native and foreign researchers are outlined. According to these methods the comparative analysis is conducted and the percentage of middle class of society in the
Carpathian economic region is calculated. Conclusions over the actuality of the use
of the considered methods in the research of the middle class in Ukraine are made.
Key���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
words: middle class, average per capita income, household,����������������
���������������
Carpathian economic region.
Апопій В. В. , Шалева О. І. , Креденець О. В. Особливості електронної торгівлі
та проблеми її сучасного розвитку в Україні.
Досліджено стан і характер розвитку електронної торгівлі в Україні, структурні зміни під впливом соціально-економічних, організаційних, інноваційних і
технологічних чинників, а також перспективи її зростання. Запропоновано шляхи стратегічного розвитку вітчизняної електронної торгівлі та підвищення
ефективності її функціонування в умовах посилення конкуренції.
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Ключові слова: Інтернет-бізнес, електронна торгівля, електронні комунікації,
інформаційні технології, зростання, ефективність, переваги.
Апопий В. В., Шалева А. И., Креденец А. В. Особенности электронной торговли
и проблемы ее современного развития в Украине.
Исследованы состояние и характер развития электронной торговли в Украине,
структурные изменения под влиянием социально-экономических, организационных, инновационных и технологических факторов, а также перспективы ее
роста. Предложены пути стратегического развития отечественной электронной торговли и повышения эффективности ее функционирования в условиях
усиления конкуренции.
Ключевые слова: Интернет-бизнес, электронная торговля, электронные коммуникации, информационные технологии, рост, эффективность, преимущества.
Apopiy V. V., Shaleva O. I., Kredenets O. V. Features of E-Commerce and Problems
of its Modern Development in Ukraine.
The state and the nature of economic commerce in Ukraine, the structural changes
under the influence of socio-economic, organizational, innovative and technological
factors and prospects for its growth are examined. The ways of strategic development
of national e-commerce and its efficiency improvement in terms of competition are
proposed.
Key words: e-business, e-commerce, B2C, electronic communications, information
technologies, growth, efficiency, benefits.
Корсак В.�������������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������������
І. Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж.
Сформульовано поняття «торгового імперативу» як однієї з причин виникнення нових форматів. Теоретично обґрунтовано потребу в підтримці з боку держави регіональних роздрібних мереж. Запропоновано основні принципи комплексної програми з підтримки регіонального рітейлу.
Ключові слова: торговий імператив, формат, регіональна економіка, глобалізація, програма.
Корсак В. И. Влияние глобализационних процессов на становление региональных розничных сетей.

Сформулировано понятие «торгового императива» как одной из причин возникновения новых форматов. Теоретически обоснована необходимость поддержки
со стороны государства региональных розничных сетей. Предложены основные
принципы комплексной программы поддержки регионального ритейла.
Ключевые слова: торговый императив, формат, региональная экономика, глобализация, программа.

Korsak V. I. Some Aspects of the Growing Globalization Processes Influence on the
Formation of Regional Retail Networks.
The notion of «commercial imperative» as one of the reasons for the emergence of
new formats is given. The necessity of state support for regional retail networks is
22
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stressed. The basic principles of a comprehensive program of support for regional
retail are suggested.
Key words: trade imperative, format, regional economy, globalization, program.
Звіргзде Д. І. Інтелектуальний капітал регіону: активи знань.
Запропоновано новий погляд на компоненти інтелектуального капіталу, тобто на активи знань, а також визначено необхідність їх оцінки на регіональному рівні шляхом реалізації певних механізмів та розрахунку окремих індикаторів, які можуть стати основою розробки регіональної політики управління такими активами з метою реалізації комплексних стратегій регіонального
розвитку. Представлено ряд нових концепцій інтелектуального капіталу фірми та їх можливого використання на регіональному рівні шляхом ефективного менеджменту динаміки активів знань.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, регіональний інтелектуальний капітал, активи знань, компетенції.
Звиргзде Д. И. Интеллектуальный капитал региона: активы знаний.
Предложен новый взгляд на компоненты интеллектуального капитала, то есть
на активы знаний, а также определена необходимость их оценки на региональном уровне путем реализации определенных механизмов и расчета отдельных
индикаторов, которые могут стать основой разработки региональной политики управления такими активами с целью реализации комплексных стратегий регионального развития. Представлен ряд новых концепций интеллектуального капитала фирмы и их возможного использования на региональном уровне
путем эффективного менеджмента динамики активов знаний.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, региональный интеллектуальный
капитал, активы знаний, компетенции.
Zvirgzde D. I. Intellectual Capital of a Region: Knowledge Assets.
The article offers a new view on the components of the intellectual capital, i.e. the
knowledge assets, and identifies the necessity of their assessment at the regional level
via realization of certain mechanisms and evaluation of indicators, which might become the basis of the development of the regional policy of such assets management
with the aim of realization of the complex strategies of regional development. The
article represents a range of new concepts of the intellectual capital at the firm level
and their possible implementation at the regional level via effective management of
the knowledge assets dynamics.
Key words: intellectual capital, regional intellectual capital, knowledge assets,
competencies
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