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Анотації
Борщевський В. В. , Куліш І. М. Перспективи розвитку продовольчого сектору
України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС/
Проаналізовані висунуті вітчизняними та закордонними вченими аргументи
щодо потенційних переваг та ризиків для вітчизняного продовольчого сектору в
зв’язку з перспективою підписання Україною Угоди про асоціацію та створення
зони вільної торгівлі з ЄС. Досліджено вплив активізації європейської інтеграції
України на формування взаємовідносин з Російською Федерацією та іншими
країнами Митного союзу в агропродовольчій сфері.
Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, зона вільної торгівлі,
Європейський Союз, Угода про асоціацію, Російська Федерація.
Борщевский В. В. , Кулиш И. М. Перспективы развития продовольственного
сектора Украины в контексте создания зоны свободной торговли с ЕС.
Проанализированы выдвинутые отечественными и зарубежными учеными
аргум енты относительно потенциальных преимуществ и рисков для
отечественного продовольственного сектора в связи с перспективой подписа
ния Украиной Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли
с ЕС. Исследовано влияние активизации европейской интеграции Украины на
формирование взаимоотношений с Российской Федерацией и другими странами
Таможенного союза в агропродовольственной сфере.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, зона свободной торговли,
Европейский Союз, Соглашение об ассоциации, Российская Федерация.
Borschevskyy V. V Kulish I. М. Prospects for the Development of the Food Sector in
Ukraine in the Context of a Free Trade Area Formation with the EU.
Analyzed advanced domestic and foreign scholars arguments about the potential
benefits and risks for the domestic food sector at the prospect of signing by the Ukraine
Association Agreement and formation of free trade zone with the EU. The influence
of activation of Ukraine’s European integration on the formation of relations with the
Russian Federation and other countries of the Customs Union in the agri-food sector.
Key words: agricultural production, free trade zone, European Union, Association
Agreement, Russian Federation.
Павлов О. І. Регіональні особливості розвитку сільських територій Українию
На основі розгляду сучасних наукових публікацій визначено недосконалість
емпіричних спостережень, яка проявляється у спотвореному уявленні про
регіональні особливості розвитку сільських територій України. Подано
авторське визначення поняття сільських територій, здійснено їх типологізацію
за різними класифікаційними ознаками, охарактеризовано рівні та різновиди
цих соціально-просторових утворень. Визначено методи виявлення регіональних
особливостей розвитку сільських територій у контексті їх типів, рівнів та
різновидів, які базуються на системному підході, методах аналізу, синтезу,
індукції, дедукції, аналогії, порівняння, типології, прийомах узагальнення та
абстрагування. Запропоновано шляхи підвищення наукового рівня дослідження
сільських територій та окреслено перспективи подальших розвідок в даному
напрямі.
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Ключові слова: регіональні особливості розвитку сільських територій, рівні
сільських територій, різновиди сільських територій, сільські території, типи
сільських територій.
Павлов А. И. Региональные особенности развития сельских территорий Украи
ны.
На основании рассмотрения современных научных публикаций определено
несовершенство эмпирических наблюдений, проявляющееся в искаженном
представлении о региональных особенностях развития сельских территорий
Украины. Дано авторское определение понятия сельских территорий,
осуществлена их типологизация по разным классификационным признакам,
охарактеризованы уровни и разновидности этих социально-пространственных
образований. Определены методы по обнаружению региональных особен
ностей развития сельских территорий в контексте их типов, уровней и
разновидностей, базирующиеся на системном подходе, методах анализа,
синтеза, индукции, дедукции, аналогии, сравнения, типологии, приемах
обобщения и абстрагирования. Предложены пути повышения научного уровня
исследования сельских территорий и намечены перспективы дальнейших
поисков в данном направлении.
Ключевые слова: региональные особенности развития сельских территорий,
уровни сельских территорий, разновидности сельских территорий, сельские
территории типы сельских территорий.
Pavlov O. І. Regional Features of the Development of Rural Territories of Ukraine.
It was determined inadequate empirical observations, which manifests itself in a
simplified representation of the regional peculiarities of the development of rural
territories of Ukraine on the basis of consideration of current scientific publications.
It was given to the author’s definition of rural territories, performed their typology
for different classification criteria, described the levels and types of social and spatial
formations. The approaches were identified for the detection of regional features of
rural development in the context of their types, levels and types, which are based
on the methods of analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, comparison,
typologies, techniques of generalization and abstraction. The ways were proposed to
improve the scientific level of the study of rural territories and outlined the prospects
of further investigations in this direction.
Keywords: the regional characteristics of the development of rural territories, the
levels of rural territories, varieties of rural territories, rural territories, types of rural
territories.
Музика І. С. Особливості кредитного забезпечення розвитку Карпатського ре
гіону Українию
Здійснено аналіз стану та тенденцій кредитного забезпечення областей
Карпатського макрорегіону. Визначено динаміку показників, які характеризу
ють ресурсну базу комерційних банків регіону загалом та в розрізі областей,
які входять до його складу. Визначено основні проблеми забезпечення регіону
банківськими кредитними ресурсами.
Ключові слова: макрорегіон, банківська система, банки, ресурсна база, кредитне
забезпеченняю
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Музыка И. С. Особенности кредитного обеспечения развития Карпатского
региона Украины.
Проведен анализ состояния и тенденций кредитного обеспечения об
ластей Карпатского макрорегиона. Определена динамика показателей,
характеризующих ресурсную базу коммерческих банков региона в общем и
в разрезе областей, входящих в его состав. Определены основные проблемы
обеспечения региона банковскими кредитными ресурсами.
Ключевые слова: макрорегион, банковская система, банки, ресурсная база,
кредитное обеспечение.
Muzyka I. S. Peculiarities of Credit Maintenance Development in the Carpathian
Region of Ukraine.
The analysis of the state and trends in credit maintenance regions of the Carpathian
macroregion. Defined dynamics of indicators for characterizing the resource base of
commercial banks in the region in general and in terms of the regions that are part
of it. The basic problems of region providing by bank credit are defined.
Key words: macroregion, banking system, banks, resource base, credit maintenance.
Василенко В. М. До питання про критерії визначення впливу економічної ренти
на рівень розвитку регіонівю
На основі емпіричних даних, що характеризують міжрегіональні відмінності
в економічному розвитку, показано спосіб доведення наукової гіпотези про
те, що основу цим відмінностям формують чинники рентоутворення.
Для визначення впливу ренти на рівень економічного розвитку регіонів
обґрунтована необхідність використання відповідних критеріїв. Як такі
критерії запропоновано використовувати вартісні показники (що дозволяють
через перевищення деякого середнього або нормованого рівня отримувати
підтвердження про її наявність) і часові показники (що дозволяють через
виявлення резервів у використанні робочої сили і / або відпрацьованого фонду
робочого часу отримувати підтвердження про наявність рентної складової).
Ключові слова: міжрегіональні відмінності, рівень економічного розвитку,
рентоутворюючі чинники, критерії впливую
Василенко В. Н. К вопросу о критериях определения влияния экономической
ренты на уровень развития регионов.
На основе эмпирических данных, характеризующих межрегиональные различия
в экономическом развитии, показан способ доказательства научной гипотезы
о том, что основу этим различиям формируют рентообразующие факторы.
Для определения влияния ренты на уровень экономического развития регионов
обоснована необходимость использования соответствующих критериев. В
качестве таких критериев предложено использовать стоимостные показатели
(позволяющие через превышение некоторого среднего или нормированного
уровня получать подтверждение о ее наличии) и временные показатели
(позволяющие через выявление резервов в использовании рабочей силы и/или
отработанного фонда рабочего времени получать подтверждение о наличии
рентной составляющей).
Ключевые слова: межрегиональные различия, уровень экономического развития,
рентообразующие факторы, критерии влияния.
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Vasylenko V. M. On the Issue about the Criteria of Determination of Influencing of
Economic Rent on the Level of Development of Regions.
On the basis of empiric information which characterize differences between
regions in economic development, the method of proof of scientific hypothesis
is shown that basis to these differences are formed by rent forming factors. For
determination of influencing of rent on the level of economic development of
regions necessity of the use of the proper criteria is substantiated. As such criteria
is suggested to use cost indicators (that allow through exceeding of some middle
or normalized level to get confirmation about its presence) and time indicators
(that allow through the identification of reserves in the use of labour force and/
or worked fund of working hours to get confirmation about the presence of the
rent constituent).
Key words: differences between regions, level of economic development, rent-forming
factors, criteria of influencing.
Юкіш В. В. Стан формування людського капіталу у Волинській області в системі
освіти у контексті загальноукраїнських тенденцій.
Розглянуто основні тенденції у розвитку людського капіталу в Україні та
специфіку його формування у Волинській області. Здійснено аналіз освітньої
складової в якісному становленні людського капіталу області. Графічним
способом продемонстровано динаміку змін у формуванні людського капіталу.
Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності його використання
та ліквідації регіональних диспропорцій.
Ключові слова: людський капітал, потенціал, освіта, знання, тенденції,
ефективність
Юкиш В. В. Состояние формирования человеческого капитала в Волынской
области в системе образования в контексте общеукраинских тенденций.
Рассмотрены основные тенденции в развитии человеческого капитала в Украи
не и специфика его формирования в Волынской области. Осуществлен анализ
образовательной составляющей в качественном становлении человеческого
капитала области. Графическим способом продемонстрирована динамика
изменений в формировании человеческого капитала. Предложены рекомендации
по повышению эффективности его использования и ликвидации региональных
диспропорций.
Ключевые слова: человеческий капитал, потенциал, образование, знания,
тенденции, эффективность.
Yukish V. V. The Condition of Forming Human Capital in Volynsky Region in the
Education System in the Context of All-Ukrainian Trends.
The main trends in the development of human capital in Ukraine and the specificity
of its formation in the Volynsky region are considered. The educational component
in the development of quality human capital of region is analyzed. Dynamic of
changes in the formation of human capital are demonstrated by graphical method.
The recommendations for improving the efficiency of its use and the elimination of
the regional disproportions are proposed.
Keywords: human capital, potential, education, knowledges, trends, efficiency.
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Сторонянська І. З. , Беновська Л. Я. Удосконалення освітньої мережі як напря
мок підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів Львівської області.
Досліджено проблеми функціонування та фінансування мережі закладів освіти
Львівської області та доведена необхідність її реформування у відповідності до
змін в економічній та демографічній ситуації. Акцентовано увагу на тому, що
поряд зі зростанням частки видатків місцевих бюджетів Львівської області на
освітню галузь у загальних видатках області гострою залишається проблема
низької ефективності видатків, що зумовлено існуванням великої кількості
малокомплектних шкіл, низькою часткою капітальних видатків в освітній
галузі. Здійснена оцінка ефективності видатків освіти залежно від якості
середньої освіти. Якість одержаних освітніх послуг запропоновано оцінити
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань. Запропоновані
основні напрямки оптимізації мережі навчальних закладів дошкільної, середньої
та позашкільної освіти.
Ключові слова: видатки місцевих бюджетів, мережа закладів освіти,
ефективність видатків, якість освіти, малокомплектні школи.
Сторонянская И. З., Беновская Л. Я. Совершенствование образовательной
сети как направление повышения эффективности расходов местных бюджетов
Львовской области.
Исследовано проблемы функционирования и финансирования сети заведений
образования Львовской области и доказана необходимость ее реформирования
в соответствии с изменениями в экономической и демографической ситуации.
Акцентировано внимание на том, что одновременно с ростом части расходов
местных бюджетов Львовской области на отрасль образования в общих
расходах области, острой остается проблема низкой эффективности расходов,
что предопределено существованием большого количества малокомплектных
школ, низкой частью капитальных расходов в отрасли образования. Проведена
оценка эффективности расходов образования в зависимости от качества сред
него образования. Качество полученных образовательных услуг предложено
оценить за рез ультатами внешнего независимого оценивания знаний.
Предложены основные направления оптимизации сети учебных заведений
дошкольного, среднего и внешкольного образования.
Ключевые слова: расходы местных бюджетов, сеть заведений образования,
эффективность расходов, качество образования, малокомплектные школы.
Storonyanska І. Z., Benovska L. Y. Improvement of Education Network as the Direction
of Improving the Efficiency of Local Budgets Expenditures in Lviv Region.
The problems of functioning and financing of educational institutions network of Lviv
region are investigated and the necessity of its reformation in accordance with changes
in the economic and demographic situation is proved. It is accented simultaneously
with the growth share of the local budget expenditures in Lviv region on education
sector in total expenditures the problem of low efficiency costs is remains sharp,
due to the large number of low-complete schools, a low share of capital costs in the
education sector. The estimation of education expenditure efficiency, depending on
the quality of secondary education is performed. It is proposed to estimate the quality
of educational services in dependence of external testing results. The basic directions
of optimization of network of educational institutions for preschool, secondary and
nonscholastic education are proposed.
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Key words: local budgets, network of educational institutions, cost efficiency, quality
of education, low-complete schools.
Ільїч Л. М. Ендогенні та екзогенні детермінанти структурних трансформацій
ринку праці на сучасному етапі його розвитку.
Розглянуто теоретичні аспекти аналізу трансформацій ринку праці.
Досліджено взаємовплив чинників зовнішнього та внутрішнього порядку, які
зумовлюють структурні трансформації ринку праці, та запропоновано заходи
щодо запобігання їхнім негативним проявам.
Ключові слова: ринок праці, індустріальна та постіндустріальна економіка,
структурна трансформація, детермінанти структурних трансформацій.
Ильич Л. Н. Эндогенные и экзогенные детерминанты структурных трансфор
маций рынка труда на современном этапе его развития.
Рассмотрены теоретические аспекты анализа трансформаций рынка труда.
Исследовано взаимовлияние факторов внешнего и внутреннего порядка,
обусловливающие структурные трансформации рынка труда, и предложены
меры по минимизации их отрицательных последствий.
Ключевые слова: рынок труда, индустриальная и постиндустриальная
экономика, структурная трансформация, детерминанты структурных
трансформаций.
Ilyich L. M. Endogenous and Exogenous Determinants of Labor Market Structural
Transformations at the Present Stage of its Development.
The theoretical aspects of the analysis of the transformations of the labor market are
considered. The mutual influence of factors external and internal order, conditional
on the structural transformation of the labor market is investigated, and measures to
minimize their negative effects are proposed.
Черкасова С. В. , Сороківська М. В. Прогнозування інвестиційного потенціалу
вітчизняних недержавних пенсійних фондів.
Проведено дослідження інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних
фондів в Україні, передумов та чинників його формування. Розроблено
прогноз показників, що його характеризують, та здійснено оцінку перспектив
зростання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів в Україні
з урахуванням особливостей посткризового періоду та потреб національної
економіки. Вироблено та обґрунтовано напрями такого зростання, які
спонукають недержавні пенсійні фонди до залучення додаткових пенсійних
внесків і підвищення інвестиційного доходу при підтриманні належного рівня
безпеки фондів та їх учасників.
Ключові слова: інвестиційний потенціал, недержавний пенсійний фонд, прогноз,
інвестиційний дохід, пенсійні внески..
Черкасова С. В., Сорокивская М. В. Прогнозирование инвестиционного
потенциала отечественных негосударственных пенсионных фондов.
Проведено исследование инвестиционного потенциала негосу
дарственных пенсионных фондов в Украине, предпосылок и факторов
12
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его формирования. Разработан прогноз показателей, которые
его характеризуют, и осуществлена оценка перспектив роста
инвестиционного потенциала негосударственных пенсионных
фондов в Украине с учетом особенностей посткризисного периода и
потребностей национальной экономики. Разработаны и обоснованы
направления такого роста, побуждающие негосударственные
пенсионные фонды к привлечению дополнительных пенсионных взносов
и повышению инвестиционного дохода при поддержании надлежащего
уровня безопасности фондов и их участников.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, негосударственный пенсионный
фонд, прогноз, инвестиционный доход, пенсионные взносы.
Cherkasova S. V., Sorokivska M. V. Forecasting of Investment Potential of Domestic
Nongovernmental Pension Funds.
Research of investment potential of nongovernmental pension funds in Ukraine,
preconditions and factors of its formation are conducted. The forecast of indicators
which it characterize is developed, and the estimation of prospects of nongovernmental
pension funds investment potential growth in Ukraine is developed, taking into
account features of the postcrisis period and national economy requirements.
The directions of such growth, which conduct nongovernmental pension funds to
attraction of additional pension payments and the investment income growth while
holding up the appropriate level of funds and their participants safety, are developed
and proved.
Key words: investment potential, nongovernmental pension fund, forecast, investment
income, pension payments.
Key words: labor market, industrial and post-industrial economy, structural
transformation, determinants of structural transformations.
Слав’юк Р. А. Вплив адекватності капіталу на показники діяльності банків
України.
Розглянуто значимість капіталу банку для забезпечення його фінансової
стійкості, обґрунтовано зв’язок між рівнем адекватності банківського
капіталу та фінансовою стійкістю банків та банківської системи України в
цілому.
Ключові слова: банківський капітал, достатність банківського капіталу,
фінансова стійкість, фінансова стійкість банку, норматив адекватності
банківського капіталу.
Славюк Р. А. Влияние адекватности капитала на показатели деятельности банков
Украины.
Рассмотрена значимость капитала банка для обеспечения его финансовой
устойчивости, обоснована связь между уровнем адекватности банковского
капитала и финансовой устойчивостью банков и банковской системы Украины
в целом.
Ключевые слова: банковский капитал, достаточность банковского капитала,
финансовая устойчивость, финансовая устойчивость банка, норматив
адекватности банковского капитала.
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Slavyuk R. A. Influence of Capital Adequacy on the Banks Performance Indicators
in Ukraine.
The importance of the bank’s capital to ensure its financial stability is considered.
Relationship between the level of bank capital adequacy and financial stability of
banks and the banking system of Ukraine as a whole is substantiated.
Key words: bank capital, bank capital adequacy, financial stability, financial financial
stability of the bank, norm of bank capital adequacy.
Білик О. І. , Голуб Р. Р. Дослідження процесів диверсифікації активів у комер
ційних банках України.
Досліджено сутність і характеристику диверсифікації, основні її види.
Проаналізовано проблеми забезпечення гнучкого управління активами як
необхідної умови зміцнення фінансової стійкості комерційного банку. Дослід
жена вітчизняна практика регулювання банківських активів та сформульовано
пропозиції щодо його вдосконалення.
Ключові слова: банківські ресурси, банківські активи, диверсифікація,
банківські інвестиції, портфель інвестицій, банківські кредити, портфельна
диверсифікація, альтернативні інвестиції.
Билык О. И, Голуб Р. Р. Исследование процессов диверсификации активов в
коммерческих банках Украины.
Исследованы сущность и характеристика диверсификации, основные ее виды.
Проанализированы проблемы обеспечения гибкого управления активами как
необходимого условия укрепления финансовой устойчивости коммерческого
банка. Исследована отечественная практика регулирования банковских активов
и сформулированы предложения по его совершенствованию.
Ключевые слова: банковские ресурсы, банковские активы, диверсификация,
банковские инвестиции, инвестиционный портфель, банковские кредиты,
портфельная диверсификация, альтернативные инвестиции.
Bilyk O. І., Golub R. R. Investigation Processes of Diversification of Assets in
Commercial Banks of Ukraine.
The nature and characteristics of diversification, its main types are investigated. The
problems of providing a flexible asset management as a prerequisite for strengthening
the financial stability of a commercial bank are analyzed. Domestic practice regulation
of banking assets is investigated and suggestions for its improvement are formulated.
Key words: bank funds, bank assets, diversification, bank investments, investment
portfolio, bank loans, portfolio diversification, alternative investments.
Возняк Г. В. Особливості формування місцевих бюджетів у контексті забезпе
чення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування (на прикла
ді Львівської області).
Проаналізовано сучасні тенденції формування місцевих бюджетів на прикладі
Львівської області. Досліджено склад та структуру власних фінансових ресурсів
зведеного бюджету області. Визначено особливості забезпечення місцевих
бюджетів Львівської області власними доходами. Виокремлено проблеми
формування місцевих бюджетів Львівської області та запропоновано можливі
напрями вдосконалення процесів нарощення власної дохідної бази.
14
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Ключові слова: місцеві бюджети, фінансова спроможність, органи місцевого
самоврядування, доходи бюджету.
Возняк Г. В. Особенности формирования местных бюджетов в контексте
обеспечения финансовой независимости органов местного самоуправления (на
примере Львовской области).
Проанализированы современные тенденции формирования местных бюджетов
на примере Львовской области. Исследованы состав и структура собственных
финансовых ресурсов сводного бюджета области. Определены особенности
обеспечения местных бюджетов Львовской области собственными доходами.
Выделены проблемы формирования местных бюджетов Львовской области
и предложены возможные направления совершенствования процессов
наращивания собственной доходной базы.
Ключевые слова: местные бюджеты, финансовая независимость, органы
местного самоуправления, доходы бюджета.
Voznyak G. V. A Features of the Local Budgeting in the Context of the Local
Governments Financial Capacity Providing (Based on Lviv Region).
A general principle of crediting of economy of Ukraine with the help of external and
internal borrowing is considered. Particular attention is paid to the state mechanism of
the financing economy through internal state loan bonds. The analysis of the possibility
of acceding to this instrument a new component - the migration issue bonds is carried
out. Proposals for qualitative use of this mechanism are developed.
Keywords: local budgets, financial capability, local government, local budget revenues.
Заблоцький М. Б. Ліберально-централізована фінансово-ринкова регулятивна
система і причини національно-регіональних платіжних криз.
Обґрунтовано методологію формування ліберально-централізованої фінансоворинкової регулятивної системи. Виявлено відношення пропорцій приватної
і неприватної власності як основу ліберального залучення інвестицій і праці
задля виробництва продукту та отримання прибутку і централізованого
регулювання сукупного попиту як фактора пожвавлення споживання й
активізації виробництва. З’ясовано, що ліберально-централізована фінансоворинкова регулятивна система призводить як до відносної рівноваги фінансового
і товарного ринків, так і до виникнення ліквідних і платіжних криз.
Ключові слова: приватна і неприватна власність, сукупний попит, грошова
пропозиція, інвестиції, натуральний продукт, криза ліквідності, платіжна
криза.
Заблоцкий М. Б. Либерально-централизованная финансово-рыночная
регулятивная система и причины национально-региональных платежных
кризисов.
Обоснована методология формирования либерально-централизованной
финансово-рыночной регулятивной системы. Выявлено отношение пропорций
частной и нечастной собственности как основы либерального привлечения
инвестиций и труда для производства продукта и получения прибыли и
централизованного регулирования совокупного спроса как фактора оживления
потребления и активизации производства. Выяснено, что либеральноцентрализованная финансово-рыночная регулятивная система приводит
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как к относительному равновесию финансового и товарного рынков, так и к
появлению ликвидных и платежных кризисов.
Ключевые слова: частная и нечастная собственность, совокупный спрос,
денежное предложение, инвестиции, натуральный продукт, кризис ликвид
ности, платежный кризис.
Zablotsky M. B. Liberal-Centralized Financial-Market Regulatory System and Causes
of National and Regional Payments Crises.
Methodology of formation of liberal-centralized financial-market regulatory system
is grounded. The ratio of proportions of private and non-private property as the basis
of a liberal attraction of investment and labor to manufacture the product and make
the profit, and centralized regulation of aggregate demand as a factor in the revival
of consumption and enhance of production is revealed. It was found that the liberalcentralized financial-market regulatory system leads as to the relative balance of
financial and commodity markets, and to the appearance of liquidity and payments
crises.
Keywords: private and non-private property, aggregate demand, money supply,
investment, natural product, liquidity crisis, payment crisis.
Махонюк О. В. Міграційні облігації як інструмент неінфляційного фінансування
національної економіки: приховані ризики сьогодення.
Розглянуто загальний принцип кредитування економіки України за допомогою
зовнішніх та внутрішніх запозичень. Особливу увагу приділено державному
механізму фінансування економіки через облігації внутрішніх державних позик.
Здійснено аналіз можливості долучення до цього інструменту нової складової –
випуску міграційних облігацій. Розроблено пропозиції для якісного використання
даного механізму.
Ключові слова: облігації внутрішніх державних позик України, міграційні
облігації, кредитування, НБУ, державний борг, грошові перекази.
Махонюк А. В. Миграционные облигации как инструмент неинфляционного
финансирования национальной экономики: скрытые риски настоящего.
Рассмотрен общий принцип кредитования экономики Украины с помощью внеш
них и внутренних заимствований. Особое внимание уделено государственному
механизму финансирования экономики через облигации внутренних го
сударственных займов. Осуществлен анализ возможности присоединения к
этому инструменту новой составляющей – выпуска миграционных облигаций.
Разработаны предложения для качественного использования данного меха
низма.
Ключевые слова: облигации внутренних государственных займов Украины,
миграционные облигации, кредитование, НБУ, государственный долг, денежные
переводы.
Makhonyuk O. V. Migration Bonds as a Tool of the Non-Inflationary Financing of the
National Economy: Hidden Risks of Present.
A general principle of crediting of economy of Ukraine with the help of external and
internal borrowing is considered. Particular attention is paid to the state mechanism of
the financing economy through internal state loan bonds. The analysis of the possibility
16
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of acceding to this instrument a new component - the migration issue bonds is carried
out. Proposals for qualitative use of this mechanism are developed.
Key words: internal state loan bonds Ukraine, immigration bonds, loans, National
Bank, government debt, remittances.
Дудинець Л. А. , Глущенко М. М. Аналіз стану і динаміки проблемних активів
банківської системи України.
Здійснено аналіз стану, динаміки і структури проблемних активів у банківській
системі України. Оцінено обсяги резервів для відшкодування можливих втрат
за активними банківськими операціями, сформованих в українській банківській
системі за період 2006–2013 рр. Наведено динаміку обсягів проблемних
активів та визначено їх вплив на фінансові результати банківської системи.
За результатами аналізу статистичних даних сформульовано висновки щодо
ефективності управління проблемними активами.
Ключові слова: проблемні активи, проблемні кредити, кредитні операції,
банківська система, резерви за активними операціями.
Дудинец Л. А., Глущенко М. М. Анализ состояния и динамики проблемных
активов банковской системы Украины.
Осуществлен анализ состояния, динамики и структуры проблемных активов
в банковской системе Украины. Оценены объемы резервов для возмещения
возможных потерь по активным банковским операциям, сформированным
в украинской банковской системе за период 2006-2013 годов. Приведена
динамика объемов проблемных активов и определено их влияние на финансовые
результаты банковской системы. По результатам анализа статистических
данных сформулированы выводы об эффективности управления проблемными
активами.
Ключевые слова: проблемные активы, проблемные кредиты, кредитные
операции, банковская система, резервы по активным операциям.
Dudynets L. A., Glushchenko M. M. The Analysis of the Current State and Dynamics
of Problem Assets of the Banking System of Ukraine.
Analysis of the current state, dynamics and structure of the problem assets in the
banking system of Ukraine was presented. The volume of reserves of Ukrainian banks
for the period 2006-2013 to reimburse possible losses resulting from active bank
operations were evaluated. Dynamics volume of problem assets has been shows and
their impact on the financial performance of the banking system have been determined.
According to the analysis of statistical data conclusions on the effectiveness of
managing problem assets was formulated.
Key words: problem assets, NPLs, credit transactions, reserves by Ukrainian banks
to reimburse possible losses resulting from active bank operations.
Паранчук С. В. , Чубка О. М. Тенденції фінансування оборотного капіталу в
економіці регіонів України.
Удосконалено формулювання терміна «фінансування оборотного капіталу».
Наведено статистичну інформацію щодо оборотних активів в економіці
України та у Львівському регіоні у 2012 р., а також проведено порівняльну
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характеристику результатів. Запропоновано класифікацію видів економічної
діяльності залежно від структури оборотних активів. Проаналізовано
структуру оборотних активів у розрізі окремих елементів (запасів товарноматеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, поточних фінансових
інвестицій, грошових коштів) за видами економічної діяльності. Визначено
основні причини нераціональної структури оборотного капіталу.
Ключові слова: оборотний капітал, фінансування, запаси товарно-матеріальних
цінностей, дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові
інвестиції.
Паранчук С. В., Чубка О. М. Тенденции финансирования оборотного капитала
в экономике регионов Украины.
Усовершенствована формулировка термина «финансирование оборотного
капитала». Приведена статистическая информация по оборотных ак
тивах в экономике Украины и в Львовском регионе в 2012 г. и проведена
сравнительная характеристика результатов. Предложена классификация
видов экономической деятельности в зависимости от структуры оборотных
активов. Проанализирована структура оборотных активов в разрезе отдельных
элементов (запасов товарно-материальных ценностей, дебиторской задол
женности, денежных средств, текущих финансовых инвестиций) по видам
экономической деятельности. Определены основные причины нерациональной
структуры оборотного капитала.
Ключевые слова: оборотный капитал, финансирование, запасы товарноматериальных ценностей, дебиторская задолженность, денежные средства,
текущие финансовые инвестиции.
Paranchuk S. V., Chubka O. M. Trends of Working Capital Financing in the Economy
of Ukraine Regions.
Formulation of the term «working capital financing» is improved. Statistical
information on the current assets in the economy of Ukraine and Lviv region in 2012
is specified and the comparative classification of the results is held. The classification
of economic activities depending on the structure of current assets is offered. The
structure of current assets in individual elements (stocks of inventory, accounts
receivable, funds, current financial investments) of economic activity is analyzed. The
main cause of irrational structure of working capital is identified.
Key words: working capital, financing, stocks of inventory, accounts receivable, funds,
current financial investments.
Чаплига В. В. Управління операційним ризиком в забезпеченні ефективності
функціонування банку.
Розглянуто питання визначення та управління операційним ризиком, його
безперервного моніторингу і аудиту. Запропоновано інтегрований підхід до
формування системи управління операційним ризиком на основі національних та
міжнародних стандартів як важливого чинника забезпечення безперервності
та підвищення ефективності діяльності банку.
Ключові слова: операційний ризик, оцінка, моніторинг, система управління
ризиком, інтегрований підхід, стандарти, ефективність функціонування, банк.
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Чаплыга В. В. Управление операционным риском в обеспечении эффективности
функционирования банка.
Рассмотрены вопросы определения и управления операционным риском,
его непрерывного мониторинга и аудита. Предложен интегрированный
подход к формированию системы управления операционным риском на
основе национальных и международных стандартов как важного фактора
обеспечения непрерывности и повышения эффективности деятельности
банка.
Ключевые слова: операционный риск, оценка, мониторинг, система уп
равления риском, интегрированный подход, стандарты, эффективность
функционирования, банк.
Chaplyha V. V. Operational Risk Management in Ensuring the Effective Functioning
of the Bank.
The issues of definition and management of operational risk, its continuous monitoring
and auditing are considered. An integrated approach to the formation of operational
risk management system based on national and international standards as an important
factor in ensuring the continuity and effectiveness of the bank activity is proposed.
Key words: operational risk, assessment, monitoring, risk management system,
integrated approach, standards, effectiveness of functioning, bank.
Стеченко Д. М. , Безуглий І. В. Наукові аспекти удосконалення організаційноекономічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних
послуг.
Сформульовано визначення організаційно-економічного механізму регулювання
сфери надання рекреаційно-туристичних послуг. Визначено практичні
завдання його реалізації. Обґрунтована доцільність впровадження нормативів
забезпеченості територій об’єктами рекреаційно-туристичної інфраструкту
ри. Визначено основні напрями розробки містобудівних нормативів для потреб
рекреаційно-туристичної сфери. Розкрито основні функції організаційноекономічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних
послуг та методи їх реалізації.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм, рекреаційно-туристичні
послуги, функції організаційно-економічного механізму, нормативи забезпече
ності об’єктами інфраструктури.
Стеченко Д. Н., Безуглый И. В. Научные аспекты усовершенствования
организационно-экономического механизма регулирования сферы предостав
ления рекреационно-туристических услуг.
Сформулировано определение организационно-экономического механизма
регулирования сферы предоставления рекреационно-туристических услуг.
Определены практические задачи его реализации. Обоснована целесообразность
внедрения нормативов обеспеченности территорий объектами рекреационнотуристической инфраструктуры. Определены основные направления разра
ботки градостроительных нормативов для нужд рекреационно-туристической
сферы. Раскрыты основные функции организационно-экономического механизма
регулирования сферы предоставления рекреационно-туристических услуг и
методы их реализации.
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Ключевые слова: организационно-экономический механизм, рекреационнотуристические услуги, функции организационно-экономического механизма,
нормативы обеспеченности объектами инфраструктуры.
Stechenko D. M., Bezugly I. V. Scientific Aspects of Improvement of OrganizationalEconomic Mechanism of Regulation Sphere of the Provision of Recreation and Tourism
Services.
The definition of organizational-economic mechanism of regulation sector of the
provision of recreation and tourism services is formulated. Practical problems of its
implementation are determined. Expediency implementation of security standards of
territory by objects of recreation and tourism infrastructure is grounded. The main
directions of the development of urban standards for the needs of recreation and
tourism sector are defined. The basic functions of organizational-economic mechanism
of regulation of the provision of recreation and tourism services and methods to
implement them are disclosed.
Keywords: organizational and economic mechanism, recreation and tourism services,
functions of organizational and economic mechanism, standards of provision in
infrastructure objects
Мазур О. Є. Інтересоцентрична модель регіонального управління сферою роз
дрібної торгівлі.
Висвітлено питання формування ефективної моделі регіонального управління
в сфері роздрібної торгівлі. З використанням підходів кібернетики та синер
гетики запропонована авторська управлінська модель розвитку торгівлі в
регіонах, представлене відповідне філософсько-методологічне підґрунтя.
Основною ідеєю моделі є орієнтування управління на внутрішні механізми
самоорганізації в торговельному бізнесі, врахування природних траєкторій
його розвитку, визначення резонансних зон і точок самоорганізації. Підкреслено
необхідність формування реальних зворотних зв’язків між торгівлею і
регіональними управлінськими структурами.
Ключові слова: роздрібна торгівля, державне управління, регіональне управління,
самоорганізація, інтереси.
Мазур Е. Е. Интересоцентричная модель регионального управления сферой
розничной торговли.
Освещены вопросы формирования эффективной модели регионального
управления в сфере розничной торговли. С использованием подходов
кибернетики и синергетики предложена авторская управленческая модель
развития торговли в регионах, подведена соответствующая философскометодологическая база. Основной идеей модели является ориентация
управления на внутренние механизмы самоорганизации в торговом бизнесе,
учет естественных траекторий его развития, определение резонансных
зон и точек самоорганизации. Подчеркнута необходимость формирования
реальных обратных связей между торговлей и региональными управляющими
структурами.
Ключевые слова: розничная торговля, государственное управление, региональное
управление, самоорганизация, интересы.
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Mazur O. Ye. Interest-Based Regional Management Model of Retail Trade Sector.
The issues of the formation of an effective model for regional management in
retail trade sector are highlighted. With the application of cybernetics and synergy
approaches proposed the author’s management model of trade development in regions,
the relevant philosophical and methodological framework is substantiated. The
main idea of the model is the management orientation on the internal mechanisms
of self-organization in the business of selling, account of natural trajectories of its
development, definition of resonance zones and points of self-organization. The need
for the formation of real inverse relationship between trade and regional control
structures is emphasized.
Key words: retail trade, public administration, regional administration, selforganization, interests.
Коломієць І. Ф. , Гошовська Г. В. Інноваційно-технологічний розвиток регіону:
сутність та наукові підходи до трактування поняття.
Проаналізовано понятійно-термінологічний апарат інноваційно-технологічного
розвитку. Розкрито наукові підходи до системи вихідних понять «інновація»,
«технологічний», «розвиток». Подається авторське трактування поняття
«інноваційно-технологічний розвиток регіону».
Ключові слова: інновації, технології, розвиток, регіон.
Коломиец И. Ф., Гошовская А. В. Инновационно-технологическое развитие
региона: сущность и научные подходы к трактовке понятия.
Проанализирован понятийно-терминологический аппарат инновационнотехнологического развития. Раскрыты научные подходы к системе исходных
понятий «инновация», «технологический», «развитие». Подается авторская
трактовка понятия «инновационно-технологическое развитие региона».
Ключевые слова: инновации, технологии, развитие, регион.
Kolomiyets I. F., Goshovska G. V. Innovation and Technological Development of the
Region: the Nature and Scientific Approaches to the Interpretation of the Concept.
The conceptual and terminological apparatus of innovation and technological
development was analyzed. Scientific approaches to the system of basic concepts
«innovation», «technological» «development» were disclosed. Author’s interpretation
of the concept of «innovation and technological development of the region» was given.
Key words: innovations, technologies, development, region.
Волкова О. К. Реструктуризація банківського сектора Львівської області.
Досліджено динаміку розвитку банківського сектора Львівської області у
посткризовий період. Проаналізовано структурні перетворення банківських
систем у регіоні. Розглянуто особливості функціонування банків Львівщини,
динаміку їх чисельності, насиченість регіону банківськими установами.
Ключові слова: банк, банківська мережа, відділення банку, реструктуризація,
концентрація.
Волкова О. К. Реструктуризация банковского сектора Львовской области.
Исследована динамика развития банковского сектора Львовской области в
посткризисный период. Проанализированы структурные изменения банковских
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систем в регионе. Рассмотрены особенности функционирования банков
Львовщины, динамика их количества и насыщенность региона банковскими
учреждениями.
Ключевые слова: банк, банковская сеть, отделение банка, реструктуризация,
концентрация.
Volkova O. K. The Restructuring of the Banking Sector in Lviv Region.
The dynamics of the banking sector in Lviv region in the post-crisis period. Analyzed
the structural changes of the banking systems in the region. Features of functioning
banks Lviv, quantitative parameters and their saturation region banking institutions.
Key words: bank, banking network, branch of bank, restructuring, concentration.
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