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ПЕРЕДМОВА 
 
Аналітично-інформаційний журнал “Схід” – наукове 

фахове (за переліком ВАК України) багатогалузеве 
загальнодержавне видання. Основні рубрики журналу: 
“Економіка”, “Філософія”, “Історія”, “Політика”, “Еко-
логія”, “Соціологія”, “Культура” та інш. акцентують увагу 
на проблемах формування сучасного економічного, 
культурного, історичного, та політичного розвитку нашої 
держави, її ролі у загальносвітових процесах. 

Журнал засновано у 1995 р. як регіональне 
періодичне видання Українського культурологічного 
центру, перереєстровано як всеукраїнське видання у 
1997 р. У 2005 р. журнал перереєстровано у такому складі 
засновників: Український культурологічний центр (м. 
Донецьк). Інститут економіки промисловості НАН 
України (м. Донецьк), Інститут філософії ім. 
Г.С.Сковороди НАН України (м. Київ), Запорізький 
національний університет (м. Запоріжжя). Партнери 
журналу: Центр гуманітарної освіти НАН України, 
Академія економічних наук України, Наукове 
товариство імені Шевченка. 

Редакційна колегія включає відомих науковців у цих 
галузях з усієї України. Серед них ряд провідних вчених, 
знаних не тільки в нашій державі: в економіці – академіки 
НАН України Микола Чумаченко (м.Київ), Олександр Амоша 
(м.Донецьк), Борис Буркинський (м.Одеса), член-
кореспондент НАН України Микола Іванов (м.Донецьк), 
академік НАН України, доктор філософських наук, професор 
Мирослав Попович (м. Київ),  професор філософії Ігор 
Пасько (м.Донецьк), доктори філософських наук: керівник 
Центру гуманітарної освіти НАН України Володимир Рижко 
(м. Київ), ректор Економіко-правового університету 
Олександр Кривуля (м.Харків), Микола Кисельов (м.Київ), 
Анатолій Єрмоленко (м.Київ), Ніна Поліщук (м. Київ), 
Валентин Омелянчик (м. Київ), доктор історичних наук, 
професор, ректор Запорізького національного університету 
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Сергій Тимченко, доктор історичних наук, професор Федір 
Турченко (м. Запоріжжя), академік Української академії 
історичних наук Петро Тригуб (м.Миколаїв), доктори 
історичних наук Василь Пірко (м.Донецьк), Сергій Лях 
(м.Запоріжжя). Очолює редакційну колегію автор концепції і 
шеф-редактор журналу “Схід”, дійсний член НТШ, академік 
Академії економічних наук України, доктор технічних наук, 
професор Володимир Білецький (м.Донецьк). Редактор 
журналу – Галина Сімченко (м. Донецьк). 

Особливу увагу журнал приділяє проблемам 
розвитку великого і середнього бізнесу, окремих галузей 
економіки, а також розвиткові ринкових реформ, 
громадянського суспільства, політикуму в регіонах, 
проблемах “реґіони-центр”, питаннях старопромислових 
регіонів (зокрема найбільшого – Донбасу). 

За роки діяльності (1995-2007) журналу вдалося 
залучити авторитетну автуру при одночасній можливості 
для молодих авторів друкувати результати наукових 
досліджень. За останні роки на сторінках журналу 
виступили відомі інтелектуали, політики, дипломати, 
бізнесмени: Іван Дзюба, Віктор Ющенко, Віктор 
Янукович, Юрій Єхануров, Богдан Гаврилишин 
(Швейцарія), Стівен Пфайфер (США), Ярослав Яцків, 
Дмитро Павличко, Леонід Рудницький (Німеччина), 
Микола Рябчук, Євген Марчук, Микола Жулинський, 
Степан Злупко, Валентин Ландик, Володимир Рибак, Іван 
Драч, Михайло Горинь, Анатолій Гриценко, Олександр 
Чалий, вчені, аналітики – Микола Чумаченко, Олександр 
Амоша, Олександр Чередніченко, Олег Романів, Євген 
Жеребецький, Анатолій Карась, Юрій Макогон, Василь 
Пірко, Роман Лях, Ігор Пасько, Віталій Заблоцький, 
Віктор Чумаченко (Росія), Володимир Білецький, 
Володимир Петровський, Микола Головко, Роман Кісь, 
Олександр Шевчук та інш. Географія наших авторів – всі 
області України, Польща, Росія, США, Бельгія, 
Швейцарія, Канада, Німеччина. 
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Налагоджена чітка мережа адресної розсилки 
журналу. Він надходить членам Академії економічних 
наук України, в найбільші бібліотеки країни, зокрема, 
обласні і провідних вузів, найбільші і спеціалізовані 
бібліотеки країн-партнерів України, зокрема США, 
Польщі, Росії. У 2006 році відкрита підписка на журнал у 
книгорозповсюджувальній фірмі „Ідея”. Доступність 
читачів до матеріалів журналу забезпечена і через 
Інтернет.  

Доробок журналу значний – 81 число за 12 років, 
надруковано 2300 статей, рецензій, матеріалів “круглих 
столів” тощо, понад 1200 авторів. Обсяг одного числа – 
більше 15 друкованих аркушів. Мова видання – українська.  

Спеціальні випуски журналу: “Освіта і наука Донбасу” 
(1999 р.), “Донбас і українська діаспора” (2001 р. – з нагоди ІІІ 
Всесвітнього форуму українців), “85 років Таврійському 
університету ім. В.Вернадського” (2003 р.), спеціальний 
культурологічний випуск, присвячений Року духовності на 
Донеччині (2004 р.). 

Журнал відзначено нагородами “Національного 
комітету телебачення і радіомовлення України” (2002, 
2005 рр.), грамотами “Фестивалю слов’янської книги” 
(2004), Міжнародного форуму “Золотий Скіф-2000”, він є 
переможцем і лауреатом ряду конкурсів “Преса 
Донбасу” (1998, 1999, 2000, 2005 рр.), Дипломом 
міжнародного фестивалю слова "Надбання Донбасу" 
(2006), Дипломом загальнонаціонального конкурсу 
"Українська мова - мова єднання" (2007). "У 2005 р. на VІ 
Міжнародному Конґресі МАУ академік І.Дзюба у своїй 
програмній доповіді підкреслив, що журнал “Схід” має 
загальнонаціональне значення. 
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ БІБЛІОГРАФІЄЮ 
 

Бібліографія журналу “Схід” містить розділи: 
“Систематичний каталог статей”, “Алфавітний каталог 
статей”, “Іменний покажчик авторів”. 

Розділ “Хронологічний каталог статей” містить 
підрозділи: 

“Економіка”, “Історія”, “Філософія”, “Соціологія”, “Політика. 
Громадянське сусупільство”, “Правознавство”, “Психологія. 
Культура. Релігієзнавство. Історія мистецтва”, “Теорія еліт”, 
“Педагогіка. Наука. Освіта”, “Екологія”, “Інтерв’ю. Інформації. 
Круглий стіл”, “Точка зору. Дискусійна трибуна”, “Українська 
діаспора”, “Рецензії”. У кожному підрозділі назви статті 
розташовані у хронологічному порядку – від 1995 (року 
заснування журналу) до 2006 року включно. 

Розділ “Алфавітний каталог статей” також містить 
вказані вище підрозділи. Але статті у кожному підрозділі 
розташовані за абеткою за прізвищами авторів. Довідково 
вказано рік і число журналу. Починаючи з 2002 року для всіх 
статей також наведена анотація. 

Розділ “Іменний покажчик авторів” містить перелік 
авторів журналу “Схід” за абеткою із зазначенням сторінок 
“Бібліографії журналу “Схід””, на яких зазначені їх статті. 

Таким чином, бібліограф, а також автор або читач 
журналу “Схід”, користуючись бібліографією, може легко 
віднайти всі статті, які друкувалися в журналі за період 1995-
2006 рр. за їх тематикою (за вказаними вище розділами), за 
роками друку, за авторами. Крім того, іменний покажчик 
інтеґрує всі статті окремих авторів. 
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1. ХРОНОЛОГІЧНИЙ КАТАЛОГ СТАТЕЙ 
 

1.1. ЕКОНОМІКА 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 

Копатько Євген, 
Новак Ігор 

Соціальний портрет шахтаря в контексті 
проблеми зайнятості на вугільних шахтах 
Донбасу 

1995 №1 (1) 
3-8 

Майорчук 
Мирослава Маленькі таємниці великого нафтогазу 1995 №1 (1) 

9-10 
Чумаченко 
Микола 

Проблеми державного регулювання 
розвитку економіки України 1995 №3 (3) 

25-28 
Донецьке облас-
не статуправлін-
ня. Агентство 
"Інтерфакс-
Україна" 

Україна-95: економіка в дзеркалі 
статистики 1995 №3 (3) 

29-32 

Донецьке 
обласне 
статуправління 

Науково-технічні кадри Донеччини 1995 №3 (3) 
36-37 

Марчук Євген Найактуальніша проблема - структурна 
перебудова економіки України 1996 №4 (4) 

21-22 

Лановий 
Володимир 

Чому ми такі бідні, якщо Україна багата? 
(аналіз сучасного економічного стану 
країни) 

1996 №4 (4) 
22-23 

Швайка 
Михайло 

Шляхи реформування банківської 
системи України 1996 № 4 (4) 

24-26 
Білецький 
Володимир 

Штрихи до проблеми реформ у вугільній 
промисловості України 1996 № 4 (4) 

27-29 

Рибак 
Володимир 1996 рік стане переломним  1996 

№ 5-6 
(5-6) 
22-26 

Аптекар Савелій Причини економічної кризи в Україні  
і шляхи виходу з неї 1996 

№5-6  
(5-6)  
27-31 

Амоша 
Олександр, 
Решетняк 
Олексій 

Вугільна промисловість України: аналіз 
кризових явищ га шляхів їх подолання 1996 

№5-6  
(5-6)  
32-38 

Ляшенко 
В’ячеслав, 
Толмачова 
Ганна 

Мала приватизація в Україні 1996 № 7 (7) 
34-38 

Заблоцький 
Віталій, 
Ляшенко 
В’ячеслав 

Середній клас в соціальній структурі 
пострадянського суспільства 1996 №7 (7) 

39-42 

Швайка 
Михайло Ключ до подолання платіжної кризи 1997 №1 (8) 

11-17 
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1 2 3 4 

Рибак 
Володимир 

Проблеми розвитку бюджетного 
федералізму в Україні у світлі світового 
досвіду 

1997 №1 (8) 
17-20 

Копатько Євген, 
Коршунов 
Віталій 

Деякі аспекти соціально-економічної 
ситуації на Донбасі 1997 №1 (8) 

21-23 

Борецька Ната-
лія, Козачков-
ська Галина, Ко-
ніщева Наталія 

Туристичний бізнес України в контексті 
концепції сталого розвитку Європи 1997 № 1 (8) 

23-25 

Сорока Ігор Мотивація трудової діяльності: сутність, 
боротьба концепцій і еволюція практики 1997 №2 (9) 

3-8 
Заблоцький 
Віталій, Садеков 
Алімжан, Шеле-
геда Белла 

Трансформація системи економічної 
освіти України на основі концепції 
стійкого розвитку Європи 

1997 №2 (9) 
9-14 

Кальянов 
Анатолій 

Економічні аспекти медичного 
страхування: стан і перспективи 1997 №2 (9) 

14-18 

Чередник Леонід Динаміка зміни рентабельності 
промислового виробництва 1997 №2 (9) 

19-20 
Макогон Юрій, 
Чередник Леонід 

Соціально-економічне становище 
Донецької області за 1996 р. 1997 №3 (10)

30-41 

Ященко Юрій Регіональна електроенергетика: 
проблеми та шляхи їх вирішення 1997 №3 (10)

41-47 

Воловодова 
Олена 

Соціальні наслідки закриття збиткових 
шахт Донбасу та пошук оптимальної 
моделі регіональної політики 

1997 №3 (10)
47-55 

Басанцов Ігор, 
Коніщева Ната-
лія, Пефтієв 
Микола 

Реформування системи пенсійного 
забезпечення України 1997 №4 (11)

23-29 

Гончаж Барбара, 
Григолашвілі 
Гела, Панькув 
Влодзимеж 

Основні риси та стереотипи 
стратегічного мислення лідерів 
підприємств у пострадянських країнах 

1997 №4 (11)
29-33 

Чередник Леонід Приватизаційні процеси в промисловості 
Донеччини 1997 №4 (11)

33-37 

Ющенко Віктор Монетарна політика в Україні після 
грошової реформи 1997 №5 (12)

3-12 

Ященко Юрій 
Дослідження стану вугільної 
промисловості України та шляхи 
подолання галузевої кризи 

1997 №5 (12)
12-21 

Семенов 
Григорій 

Особливості сучасного розвитку кризи в 
економіці Запорізької області та 
передумови її стабілізації  

1997 №5 (12)
22-28 

Малишко Іван Підвищення ефективності 
машинобудівної промисловості 1997 №5 (12)

28-30 
Месель-Веселяк 
Віктор 

Шляхи подолання кризи в аграрно-
промисловому комплексі України 1997 №5 (12)

30-33 

Макогон Юрій Зовнішньоекономічна діяльність та 
іноземні інвестиції як чинники стабілізації 1997 №5 (12)

34-39 
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Сорока Ігор Тіньова економіка України: сутність, 

витоки, шляхи подолання 1997 № 6 (13)
3-7 

Кравець Віктор Реформи бухгалтерського обліку в 
Україні 1997 № 6 (13)

7-12 
Заблоцький 
Віталій, 
Ляшенко 
Вячеслав 

Українське суспільство: від класового 
конфлікту до соціального партнерства  1997 № 6 (13)

12-19 

Гончаж Барбара, 
Григолашвілі 
Гела, Панькув 
Влодзімеж 

Трансформація державних підприємств у 
пострадянських країнах 1997 № 6 (13)

19-22 

Винниченко Ігор Концепція регіональної туристичної 
корпорації (РТК) 1997 № 6 (13)

22-27 

Бурега Валерій Теоретико-методологічні питання 
професіографії управлінської діяльності 1997 №7 (14)

33-36 
Євдокименко 
Валерій 

Вдосконалення регіональної економічної 
політики 1997 №7 (14)

41-43 

Внукова Наталія 
Некомерційні організації "третього 
сектору" як суб'єкти ринкової 
інфраструктури 

1997 №7 (14)
43-48 

Діденко Ніна Процеси соціального нормогенезу  
у сучасному суспільстві 1997 №7 (14)

49-53 
Іщенко 
Олександр 

Вартісна оцінка інформації у системі 
інтерактивного маркетингу 1997 №8 (15)

20-23 

Бударіна 
Наталія 

Сучасні тенденції розвитку міжнародного 
ринку чорних металів та їх наслідки  
для України  

1997 №8 (15)
23-27 

Савинова Ольга Роль енергоресурсів у процесі виходу  
з економічної кризи 1997 №8 (15)

27-31 

Швець Ірина 
Інвестиції у виробничі потужності як 
фактор економічних перетворень в 
Україні 

1997 

№8 (15)
31-38, 
№ 9-10 
(16-17) 
7-14 

Макух Богдан, 
Карпінський 
Борис 

Програми реформ, стабілізації і 
розвитку: аналіз ефективності 1997 

№9-10 
(16-17) 
3-7 

Вишневська 
Наталія, Дудник 
Олена 

Деякі підсумки масової приватизації  
в Україні  1997 

№9-10 
(16-17) 
15-18 

Євсюков Юрій Оцінка інноваційних стратегій 
підприємства 1997 

№9-10 
(16-17) 
18-21 

Сасов 
Володимир 

Правові аспекти охорони навколишнього 
середовища 1997 

№9-10 
(16-17) 
21-24 

Кузнєцова 
Світлана 

Шляхи підвищення ефективності 
механізму регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності  
в Україні 

1997 
№9-10 
(16-17) 
24-27 

Варнавський 
Владислав 

Стратегія розвитку споживчої кооперації 
Донбасу 1997 

№9-10 
(16-17) 
28-31 
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Ященко Юрій Основні напрямки антикризової програми 
вугільної промисловості 1998 

№1-2 
(18-19) 
3-10 

Рибак 
Володимир 

До ефективної економіки через 
децентралізацію управління 1998 

№1-2 
(18-19) 
10-12 

Сорока Ігор 
Мотивації підприємництва та специфіка 
економічної ситуації в Україні у контексті 
формування національних моделей 
підприємництва та ринку 

1998 
№1-2 
(18-19) 
13-18 

Кузьменко 
Лариса 

Пропозиції щодо концепції розвитку 
регіональної статистики 1998 

№1-2 
(18-19) 
18-22 

Нападовська 
Людмила 

До питання організації виробничого 
обліку 1998 

№1-2 
(18-19) 
22-26 

Вишневська 
Наталія,  
Дудник Олена 

Система управління при корпоративних 
відносинах 1998 

№1-2 
(18-19) 
26-29 

Урманов Фарід Зовнішньоекономічні резерви виходу 
регіону з кризи 1998 

№1-2 
(18-19) 
29-32 

Козоріз Марія 
Особливості формування регіональної 
політики і стратегії розвитку 
підприємства 

1998 
№1-2 
(18-19) 
32-36 

Папаїка 
Олександр 

Актуальні проблеми нового податкового 
законодавства України 1998 

№1-2 
(18-19) 
37-42 

Гончарова 
Наталя 

Проблеми встановлення ліміту вартості 
та принципи оцінки основних засобів 1998 

№1-2 
(18-19) 
43-45 

Макогон Юрій 
Донеччина на тлі України в 1997р.: 
аналіз соціально-економічного 
становища 

1998 №3 (20) 
З-8 

Кравець Віктор Нетрадиційні методи вирішення 
проблеми неплатежів 1998 №3 (20) 

9-11 
Оскольський 
Валентин 

До цілісності та прозорості ринку цінних 
паперів в Україні 1998 №3 (20) 

12-17 
Дмитриченко 
Лілія 

Державне регулювання економіки: 
історичний нарис 1998 №3 (20) 

17-26 

Акаєв Шаміль До питання аналізу інтенсивності 
оновлення продукції 1998 №3 (20) 

26-28 
Васюренко 
Олег, Гриньова 
Валентина 

Аналіз сучасного стану кредитної 
системи України 1998 №3 (20) 

28-33 

Василькова 
Тетяна Спільні підприємства у Донецьку 1998 №3 (20) 

ЗЗ-36 
Брайма Кеннет, 
Сердюк Віра 

Оптимізація обліку і розподілу накладних 
витрат 1998 №3 (20) 

36-38 
Чумаченко 
Микола Економіко-екологічні проблеми України 1998 №4 (21) 

З-7 
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Рибак 
Володимир 

Деякі аспекти бюджетно-податкової 
політики України  1998 №4 (21) 

8-10 

Семенов 
Григорій 

Сучасний стан та прогнози розвитку 
виробництва легкових автомобілів в 
Україні 

1998 №4 (21) 
11-16 

Попов 
Володимир 

Етно-конфесійний розподіл праці та 
український господарський менталітет 1998 №4 (21) 

17-22 

Панькув 
Влодзімеж 

Матеріальний і соціально-економічний 
стан працівників промислових 
підприємств Донецького регіону  

1998 №4 (21) 
22-26 

Конончук 
Михайло 

Митна справа як один із методів 
державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

1998 №4 (21) 
26-31 

Андрєєва 
Любов 

Нове податкове законодавство: питання 
обліку витрат на підприємствах 1998 №4 (21) 

31-34 

Когут Арнольд До питання матеріального стану 
середнього класу в Україні 1998 №5 (22) 

19-21 
Аддо-Джан Ем-
мануель, Семе-
нов Анатолій 

Податкова система Гани та заходи щодо 
підвищення її ефективності 1998 №5 (22) 

22-24 

Галуза 
Станіслав, 
Артемов 
Володимир 

Економічна реформа 1966-1970 років як 
передісторія сучасних ринкових 
перетворень  

1998 №6 (23)
З-8 

Пабат Михайло Проблеми фондового ринку на Донбасі 1998 №6 (23) 
8-10 

Сорока Ігор Розвиток корпоративної власності і 
демократизація управління капіталом 1998 №6 (23) 

11-14 
Бондарєв 
Борис, Малич 
Людмила 

Відкличні облігації 1998 №6 (23) 
15-18 

Ландарь Ірина Передумови розширення в Україні 
діяльності іноземних інвесторів 1998 №6 (23) 

19-23 
Діяконова 
Оксана 

Роль торгівлі в реалізації концепції 
сталого розвитку економіки України  1998 №6 (23) 

24-26 
Бурега Валерій, 
Казаков Валерій 

Менеджмент у контексті трансформації 
українського суспільства 1998 №7 (24) 

20-25 
Можаровський 
Володимир 

Акції соціального протесту шахтарів в 
світлі теорії соціального конфлікту 1998 №7 (24) 

26-29 
Бутко Микола, 
Мурашко 
Микола 

Інвестиційна політика: 
загальнодержавний та регіональний 
вимір  

1999 
№1-2 
(25-26) 
З-9 

Сопко Василь 
Концептуальні основи підготовки спеціа-
лістів за освітньо-кваліфікаційними рів-
нями (на прикладі фаху "облік та аудит") 

1999 
№1-2 
(25-26) 
9-21 

Гавриленко 
Юрій, Соловей 
Олександр 

Донецькі кооператори в боротьбі за 
збереження принципів споживчої 
кооперації  

1999 
№1-2 
(25-26) 
22-27 

Гладій Ірина, 
Християнівсь-
кий Вадим 

Проблеми інтеграції України в 
Європейський Союз 1999 

№1-2 
(25-26) 
28-30 
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Герасимович 
Ірина 

Функціонально-вартісний аналіз 
технологічних витрат (на прикладі 
виробництва плодоовочевих консервів) 

1999 
№1-2 
(25-26) 
31-35 

Орчелота 
Тамара 

Досвід розробки програмного комплексу 
управління технікумом  1999 

№1-2 
(25-26) 
35-38 

Макогон Юрій Україна і Донеччина в контексті світових 
тенденцій економічного розвитку 1999 №3 (27) 

З-8 

Сорока Ігор 
Підприємництво і його мотивація як еко-
номіко-філософські феномени: діалекти-
ка раціонального та ірраціонального 

1999 №3 (27) 
9-16 

Бритченко Ігор, 
Товстик Василь Реальний капітал в сучасних умовах 1999 №3 (27) 

17-23 

Урманов Фарід Малий бізнес - стан та перспективи 
розвитку  1999 №3 (27) 

24-27 
Дмитриченко 
Лілія, Литвин 
Валерія 

Механізм політики стабілізації й 
економічного зростання в Україні 1999 №3 (27) 

28-33 

Болюх Михайло, 
Горбаток Мико-
ла, Заросило 
Аркадій 

Аналіз організації грошового обігу в 
банку 1999 №3 (27) 

34-39 

Злупко Степан Світові цінності української економічної 
думки 1999 №4 (28) 

З-13 

Сорока Ігор Підприємництво в контексті теорії ігор 
Дж. Фон Неймана та О. Моргенштерна 1999 №4 (28) 

13-19 
Семенов Григо-
рій, Таран Ірина 

Особливості енергетичної кризи в Україні 
та шляхи її подолання 1999 №4 (28) 

20-27 

Акаєв Шаміль 
Вплив замінності продукції на показники 
обсягу виробництва і використання 
ресурсів 

1999 №4 (28) 
28-31 

Ситник 
Людмила 

Порушення кругообігу промислового 
капіталу і криза його функціональних 
форм 

1999 №4 (28) 
32-35 

Ляшенко В'ячес-
лав, Толмачова 
Ганна 

Напрямки політики сприяння розвитку 
малого бізнесу на територіях пріори-
тетного розвитку в Донецькій області 

1999 №4 (28) 
36-42 

Ландик 
Валентин Шлях України 1999 №5 (29) 

З-7 

Цупор Іван Іпотека: світова практика та перспективи 
в Україні 1999 №5 (29) 

8-13 
Ситник 
Людмила 

Криза грошового капіталу в Росії та її 
уроки для України 1999 №5 (29) 

13-17 
Брайма Кеннет, 
Сердюк Віра 

Управлінський аспект обліку витрат на 
виробництво продукції 1999 №5 (29) 

18-21 

Янукович Віктор Регіональні проблеми формування і 
використання трудових ресурсів 1999 №6 (З0) 

З-8 

Сорока Ігор 
„Дух капіталізму” і „дух підприємництва” 
як генератори мотивації ділової 
активності 

1999 №6 (З0) 
9-17 

Цупор Іван Іпотечне кредитування в Україні 1999 №6 (З0) 
18-22 
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Пастухова Ва-
лентина, Чижи-
ков Геннадій 

Стратегічне планування: стан та погляд у 
майбутнє 1999 №6 (З0) 

23-25 

Трубчанін 
Володимир 

Проблеми старопромислового регіону  
(в контексті розвитку гірничого 
машинобудування) 

1999 №6 (З0) 
26-28 

Борецька 
Наталія 

Соціальні та економічні аспекти 
регіональної політики 1999 №6 (З0) 

29-31 

Редакційна 
стаття 

Складові успіху сучасного українського 
підприємства (Досвід АТ "Ясинуватський 
машинобудівний завод") 

2000 №1 (32)
3-8 

Сахарцева Ірина Роль державних податкових служб  
у формуванні бюджету України 2000 №1 (32)

8-16 
Баланов Віктор, 
Заблоцька Кіра, 
Носков Юрій 

Характер і зміст праці в ремонтній сфері 
чорної металургії (на прикладі методу 
керамічної наплавки в коксохімії)  

2000 №1 (32)
16-19 

Чумаченко 
Микола 

Проблеми формування регіональної 
політики в Україні 2000 №2 (33)

6-11 
Махмудов 
Олександр 

Тіньова економіка України: механізм дії  
і шляхи подолання 2000 №2 (33)

11 -16 
Садеков Алім-
жан, Сорока Ігор 

Поступ України в XXI століття: проблеми 
стратегії і тактики 2000 №2 (33)

16-20 
Бережний Вале-
рій, Глазунова 
Олена, Ляшенко 
В’ячеслав 

Проект закону України  
"Про франчайзинг" 2000 №2 (33)

20-24 

Вікторія 
Дубінець 

Фінансування малого підприємства 
головною компанією при франчайзингу 2000 №2 (33) 

24-27 
Махмудов 
Олександр 

Феномен глобалізації і економічна 
політика України 2000 №3 (34) 

3-9 
Павлиш Воло-
димир, Павлиш 
Едуард, Туріян-
ська Марія 

Завдання оптимізації розподілу 
інвестицій при багатокомпонентному 
інвестуванні  

2000 №3 (34) 
9-13 

Макогон Юрій Аналіз сучасного стану 
зовнішньоекономічних зв'язків України 2000 №3 (34) 

13-18 

Жуганов Ігор Реформування власності в аграрному 
секторі економіки 2000 №3 (34)

18-22 

Заблоцька Кіра 

Соціальна диференціація робітників 
важкої промисловості України за рівнем 
загальної освіти (60-і і перша половина 
80-х рр.) 

2000 №3 (34) 
22-27 

Ситнік Інесса Адаптаційні можливості інвестиційного 
процесу у кризовій економіці 2000 №3 (34)

27-31 
Амоша 
Олександр, 
Швець Василь 

Взаємодія держави і регіонів в 
стратегічному плануванні ефективного 
розвитку виробництва 

2000 №4 (35) 
3-7 
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Ляшенко В'ячес-
лав, Сєрий 
Геннадій, Соро-
кін Борис 

Напрямки міжрегіональної економічної 
політики та розвитку підприємництва в 
Донбасі  

2000 №4 (36) 
7-11 

Кроль Юрій Інвестиційне забезпечення процесу 
бізнес-планування 2000 №4 (35) 

11-14 

Дмитриченко 
Лілія 

Макроекономічне регулювання в Україні: 
проблеми оподаткування та формування 
державного бюджету 

2000 №4 (35) 
14-19 

Назарова 
Людмила 

Національне книговидання. Сучасний 
стан і його політичні, економічні та 
соціальні наслідки 

2000 №4 (35) 
19-25 

Борецька 
Наталія 

Сучасні проблеми соціального захисту 
населення в умовах трансформації 
економіки суспільства 

2000 №5 (36) 
3-11 

Ющенко Віктор Про проблеми і перспективи вугільної 
промисловості 2000 №5 (36) 

11-15 

Белоусова Ірина Трансформація податкової системи в 
Україні 2000 №5 (36) 

15-22 
Гнєдов 
Костянтин 

Роль банківської системи у піднятті 
промислового потенціалу Донбасу 2000 №5 (36) 

22-26 

Березін 
Олександр 

Проблеми розвитку фермерства та його 
роль у формуванні національного 
продовольчого ринку України 

2000 №5 (36) 
26-30 

Папаїка Олек-
сандр, Іванова 
Оксана, Саєнко 
Владислав  

Методичні аспекти організації 
економічної діяльності в регіоні 2000 №5 (36) 

30-36 

Сєрий Геннадій, 
Сорокін Борис 

Умови формування стратегії підприємств 
хімічної промисловості у перехідній 
економіці України 

2000 №5 (36) 
36-40 

Онищук Георгій Планування та організація економічного 
розвитку міст 2000 №5 (36) 

40-42 

Міхітарян Арам Деякі методологічні аспекти оцінки 
тіньового сектора економіки 2000 №5 (36) 

42-46 
Рибак 
Володимир 

Місцеве самоврядування і фіскальний 
федералізм: теоретичний аспект 2000 №6 (37) 

3-7 

Фарберов 
Веніамін 

„Експо-Донбас” - спеціалізований 
виставочний центр у великому 
промисловому регіоні 

2000 №6 (37) 
7-10 

Воробйов Юрій 
Прибуток як джерело формування 
фінансового капіталу підприємствами 
Криму 

2000 №6 (37) 
10-14 

Ткаченко Алла Види внутрішнього аудиту та його 
фундаментальні принципи 2000 №6 (37) 

14-18 

Лященко Роман Моделювання фінансової поведінки 
підприємства 2000 №6 (37) 

18-20 
Соловйова 
Наталя 

Проблеми оцінки ефективності 
рекламної діяльності фірм 2000 №6 (37) 

20-23 

Коваленко 
Олена 

Оцінка - як основний елемент методу 
обліку в сучасних умовах 
господарювання 

2000 №6 (37) 
23-26 
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Ткаченко 
Михайло 

Перспективи розвитку СП „АвтоЗАЗ-ДЕУ” 
як провідного автомобільного 
підприємства України 

2000 №6 (37) 
26-30 

Ющенко Віктор Якою мірою зростання України залежить 
від Росії?  2001 №1 (38) 

3-6 
Узунов 
Володимир 

Підприємницька діяльність як форма 
виробничих відносин ринкової економіки 2001 №1 (38) 

6-12 

Богачов Сергій 
Особливості розвитку ринку облігацій 
внутрішньої державної позики України 
(ОВДП) 

2001 №1 (38) 
12-17 

Краснова 
Вікторія 

Регулювання структурної перебудови 
економіки Донецької області  2001 №1 (38) 

17-19 

Ланкова Марина Податки як метод регулювання 
інвестиційних процесів  2001 №1 (38) 

19-24 
Бережна Ірина, 
Вайнберг Ірина, 
Ляшенко 
В’ячеслав 

Основні аспекти оцінки інвестиційної 
привабливості режиму рекреаційної 
території 

2001 №1 (38)
24-28 

Онищук Георгій 
Основні шляхи забезпечення населення 
житлом та поліпшення якісного складу 
житлового фонду України  

2001 №1 (38) 
28-32 

Веліжанський 
Сергій, Руденко 
Олександр 

Аналіз інвестиційної ситуації в 
Автономній Республіці Крим 2001 №2 (39) 

3-5 

Гладій Ірина, 
Християнівсь-
кий Вадим 

Україна-Європа: реалії та перспективи  2001 №2 (39) 
5-11 

Узунов 
Володимир 

Інституціональні форми економічної 
свободи підприємництва  2001 №2 (39) 

11-16 
Ландик 
Валентин 

Напрямки державного регулювання 
інноваційної діяльності  2001 №2 (39) 

16-19 
Артюхіна 
Марина Маркетингова діяльність в системі освіти  2001 №2 (39) 

19-24 

Харевський 
Микола 

Деякі питання вдосконалення 
адміністрування податку на додану 
вартість 

2001 №2 (39)
24-27 

Наливайченко 
Світлана 

Аналіз плановості становлення 
державного регулювання перехідної 
економіки України  

2001 №2 (39) 
27-31 

Ткаченко 
Катерина 

Вдосконалення міждержавних взаємо-
відносин як засіб активізації державної 
інвестиційної політики в Україні 

2001 №2 (39) 
31-35 

Трубчанін 
Олександр 

Вплив великого підприємства на 
життєзабезпечення малого міста  2001 №2 (39) 

35-38 

Лященко Роман 
Дослідження впливу факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовища 
підприємницької структури на результати 
господарської діяльності  

2001 №2 (39) 
38-43 

Ситник 
Людмила 

Основні напрямки вирішення проблем 
вугільної промисловості України  2001 №2 (39)

43-46 

Коваленко Юлія Операційні ризики в діяльності 
підприємств торгівлі  2001 №2 (39) 

46-49 
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Близнюк 
Анатолій 

Науково-методичні засади створення 
технопарку по ресурсозбереженню та 
переробці відходів у Донецькій області 

2001 №3 (40) 
3-10 

Дергаусов 
Михайло 

Маріупольський морський порт - 
стратегічний центр управління рухом і 
розподілом транзитних вантажопотоків 
на Південному сході України  

2001 №3 (40) 
10-13 

Канов 
Олександр 

Роль державної власності в забезпеченні 
економічної та політичної безпеки нації: 
мексиканський досвід 

2001 №3 (40) 
13-16 

Наливайченко 
Світлана 

Недоліки державного регулювання в 
країнах Східної Європи  2001 №3 (40) 

16-22 

Бєлікова Олена, 
Пабат Михайло 

Фондовий ринок як невід'ємний елемент 
ринкового механізму (специфіка 
функціонування) 

2001 №3 (40) 
22-25 

Артюхіна 
Марина 

Використання психодіагностики  
для підбору та оцінки менеджерів  2001 №3 (40) 

25-28 

Лященко Роман 

Дослідження впливу факторів внутріш-
нього і зовнішнього середовища підпри-
ємницької структури та результати госпо-
дарської діяльності (2. Моделі нагромад-
ження від комерційної діяльності підпри-
ємства з урахуванням залежності коефі-
цієнта інфляції від часу, зміни відпускних 
цін та коливання попиту)  

2001 №3 (40) 
28-31 

Ситник Євген, 
Єрмолаєв Ігор 

Цілі регулювання грошового ринку 
України в світлі проблеми заборгованості 
Підприємств  

2001 №3 (40) 
31-35 

Сєрий Геннадій 
Чинники спаду і передумови 
відродження підприємств хімічного 
комплексу України  

2001 №3 (40) 
35-39 

Костенко 
Наталія, 
Шелегеда Белла 

Моделювання системи управління 
інноваційним підприємництвом у 
машинобудівному комплексі Донецької 
області  

2001 №3 (40) 
39-42 

Шутаєва Олена Лізинг як одна з форм кредитування  
та інвестування АПК України  2001 №3 (40) 

42-44 
Кратт Олег, Пан-
жар Олександр 

Оцінка відповідності інноваційної діяль-
ності підприємства кон'юнктурі ринку  2001 №3 (40) 

44-49 

Борецька 
Наталія 

Стан соціально-економічного розвитку  
та соціального захисту населення 
Донецького регіону  

2001 №4 (41) 
3-7 

Узунов 
Володимир 

Ідентифікація підприємницької моделі 
України 2001 №4 (41) 

7-14 

Дергаусов 
Михайло 

Вибір оптимального шляху розвитку 
морських портів України у контексті 
глобалізації 

2001 №4 (41) 
14-17 

Кузьменко 
Лариса 

Цілі та методи управління розвитком 
регіону  2001 №4 (41) 

17-20 
Савельєва 
Тетяна 

Сучасна практика корпоративного 
управління  2001 №4 (41) 

20-23 
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Солоха Дмитро Великі соціально-економічні системи  

як шлях до сталого розвитку України 2001 №4 (41) 
23-26 

Ячменьова 
Валентина 

Методика керування витратами 
підприємства 2001 №4 (41) 

26-28 
Артюхіна 
Марина Паблік рілейшнз для освітніх установ  2001 №4 (41) 

28-31 
Рибак 
Володимир 

Проблеми самоврядування та їх 
розв'язання в Україні 2001 №5 (42) 

3-6 

Узунов 
Володимир 

Раціональна підприємницька модель 
національної економіки України 2001 

№ 5 
(42) 6-
12 

Краснова 
Вікторія 

Управління державними підприємствами 
в змішаній економіці  2001 

№ 5 
(42) 12-
15 

Кратт Олег, 
Слоква Марина 

Квантифікація як метод сегментації 
ринку послуг вищої освіти 2001 №5 (42) 

15-21 

Наливайченко 
Світлана 

Аспекти інноваційного характеру 
державного управління сучасним 
економічним комплексом України 

2001 №5 (42) 
21-25 

Савельєва 
Тетяна 

Трансформація державних підприємств 
регіону в корпорації підприємницького 
типу 

2001 №5 (42) 
25-28 

Онищук Георгій 
Житлово-комунальна реформа - основа 
соціально-економічного розвитку 
населених пунктів  

2001 №5 (42) 
28-32 

Дергаусов 
Михайло 

Економічна глобалізація сучасного світу: 
основні тенденції 2001 

№ 5 
(42) 32-
36 

Малич Людмила Економіко-математичний інструментарій 
оцінки цінних паперів 2001 

№ 5 
(42) 36-
39 

Крилова Оксана Менеджмент з „людським обличчям” 
(аналіз зарубіжного досвіду) 2001 №5 (42) 

39-43 

Єгоренко 
Тамара 

Проблеми управління промисловим 
районом міста в нових умовах 
господарювання 

2001 №6 (43) 
3-9 

Узунов 
Володимир 

Класифікація економічних функцій 
підприємництва в ринковій економіці 2001 №6 (43) 

9-12 
Амоша 
Олександр 

Проблеми удосконалення управління 
промисловим виробництвом 2001 №6 (43) 

12-15 

Онищук Георгій Удосконалення системи управління 
міським господарством 2001 №6 (43) 

15-22 
Мороз Сергій, 
Стеханова 
Зінаїда 

Проблеми відтворення основних фондів 
кар'єрних автогосподарств гірничо-
металургійного комплексу України 

2001 №6 (43) 
22-24 

Дудар Анатолій 

Вплив маркетингових досліджень 
поведінки споживачів на стратегію 
розвитку торгово-виробничої фірми  
(на прикладі ТОВ „Консоль ЛТД” 
Автономної Республіки Крим) 

2001 №6 (43) 
24-29 

Дергаусов 
Михайло 

Маріупольський державний морський 
торговий порт у 2000 р. 2001 № 6 (43) 

29-32 
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Тафтай 
Валентина 

Сучасний стан, проблеми та перспективи 
розвитку аудиту в Україні 2001 №6 (43) 

32-35 

Воробйов Юрій Використання лізингу як методу 
фінансування підприємств України 2001 №6 (43) 

35-39 
Ішков 
Володимир 

Система персоніфікованого обліку 
відомостей  2001 № 6 (43) 

39-43 

Богачов Сергій Прибуток у системі фінансової звітності 
підприємств: теоретичний аспект 2001 №6 (43) 

43-46 
Артюхіна 
Марина Деонтологія менеджера як одиничне 2001 №6 (43) 

46-48 
Узунов 
Володимир 

Інноваторство - основа підприємницької 
діяльності  2002 №1 (44) 

3-5 
Близнюк Анато-
лій, Коніщева 
Наталія 

Можливості розвитку інноваційної 
діяльності у Донецькій області  2002 №1 (44) 

5-10 

Панкова Марина Чинники підвищення ефективності 
інвестиційної діяльності  2002 №1 (44) 

10-14 
Ішков 
Володимир 

Чому в Україні необхідна реформа 
системи пенсійного забезпечення  2002 №1 (44) 

14-17 
Бєляєв 
Олександр, 
Масліченко 
Сергій 

Трансформація державного регулювання 
на сучасному етапі суспільного розвитку  2002 №1 (44) 

17-21 

Сахарцева Ірина 
Оцінка та основні проблеми діяльності 
металургійного та машинобудівного 
комплексу України в перехідний період  

2002 №1 (44) 
21-25 

Дергаусов 
Михайло 

Міжнародні транспортні коридори та 
Україна  2002 №1 (44) 

25-29 
Риженков 
Олександр Завод, який дав місту життя  2002 №1 (44) 

29-31 

Онищук Георгій 
Ринок житла - елемент системи 
управління містом. Принципи його 
формування та функціонування  

2002 №1 (44) 
31-33 

Ткаченко Алла Значимість аудиторських доказів та 
зв'язки між ними  2002 №1 (44) 

33-37 
Махмудов 
Олександр 

Стратегія розвитку інноваційних „крапок 
росту” в Україні  2002 №1 (44) 

37-39 

Дідовець Ірина Ринок нерухомості: роль, функції та 
особливості  2002 №1 (44) 

39-41 
Потьомкіна 
Наталія 

Оцінка ступеня надійності забезпечення 
теплоелектростанцій вугільним паливом  2002 №1 (44) 

41-44 

Саблук Павло Особливості аграрної політики розвитку 
АПК України в пореформений період  2002 №2 (45) 

3-6 
Кравченко Вік-
торія, Ляшенко 
В'ячеслав, 
Макогон Юрій 

Північно-Кавказький вектор економічного 
міжрегіонального співробітництва для 
Донбасу  

2002 №2 (45) 
6-10 

Кузьменко 
Оксана 

Організаційні механізми і пріоритети 
фінансування інноваційного науково-
технічного розвитку промислових 
підприємств Донецького регіону  

2002 №2 (45) 
10-13 
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Кузьменко 
Олексій 

Екологічний туризм: поняття та 
особливості організації 2002 №2 (45) 

13-18 

Ішков 
Володимир 

Методика призначення пенсій за віком  
в солідарній системі пенсійного 
забезпечення  

2002 №2 (45) 
18-20 

Фарберов 
Веніамін 

Виставкова діяльність: досвід організації 
та шляхи розвитку в умовах ринкових 
відносин  

2002 №2 (45) 
20-22 

Балко Олена Оцінка „тіньової” діяльності фірми на 
основі аналізу використання ресурсів  2002 №2 (45) 

22-25 

Руденко 
Олександр 

Забезпечення розширеного відтворення 
в умовах трансформації економіки 
України  

2002 №3 (46) 
7-9 

Веліжанський 
Сергій 

Поліпшення інвестиційного клімату  
в Україні  2002 №3 (46) 

9-11 

Агалаков 
Микола 

Магічні величини у макроекономічному 
аналізі: обґрунтування, межі та сфери 
застосування  

2002 №3 (46) 
11-13 

Амельченко 
Тамара, Осад-
чий Євген 

Вплив транспорту на соціально-
економічний розвиток регіону  2002 №3 (46) 

13-17 

Наливайченко 
Світлана 

Здійснення регулюючої ролі держави  
в реалізації науково-технічної політики  
в умовах ринку  

2002 №3 (46) 
17-19 

Сметанко 
Олександр 

Класифікація витрат та їхній облік  
в організаціях, що займаються 
туристичною діяльністю 

2002 №3 (46) 
19-24 

Зубкова Вален-
тина, Накивайло 
Олександр 

Шляхи активізації інвестиційної діяль-
ності переробних підприємств АПК АРК  2002 №3 (46) 

25-28 

Ломаченко 
Тетяна 

Поступовий розвиток контролю  
як невід'ємної частини ринкової 
інфраструктури  

2002 №3 (46) 
28-32 

Федорова Марія Реформування пенсійної системи 
України  2002 №3 (46) 

32-36 

Єжакова Наталя Стан інноваційної діяльності  
в Автономній Республіці Крим  2002 №3 (46) 

36-38 

Хамідова Ольга 
Використання параметричного методу  
в маркетингових дослідженнях послуг 
кримських курортів  

2002 №3 (46) 
38-41 

Лосєва Світлана Теорія позичкових коштів як класична 
модель інвестиційного ринку  2002 №3 (46) 

41-45 

Землячов Сергій Ресурсна база комерційних банків: 
сутність, значення, джерела  2002 №3 (46) 

45-48 

Єргін Сергій Промислова політика в Криму та 
зовнішня торгівля  2002 №3 (46) 

48-50 

Сігал Анатолій Моделювання погодного ризику на 
підгрунті теоретико-ігрового підходу  2002 №3 (46) 

50-53 
Байрам Мереме, 
Байрам Усніє 

Деякі методичні аспекти складання звіту 
про власний капітал  2002 №3 (46) 

53-56 
Жигаленко 
Ольга, Харченко 
Вікторія 

Податковий менеджмент: психологічний 
аспект у податковому контролі  2002 №3 (46) 

56-59 
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Дергаусов 
Михайло 

Багатофакторний ситуаційний аналіз 
організаційної структури Маріуполь-
ського морського торгового порту  

2002 №4 (47) 
3-9 

Узунов 
Володимир 

Стратегія грошове - кредитної політики 
України  2002 №4 (47) 

9-13 

Азарян Олена Трансформація споживчого ринку 
України в сучасних умовах  2002 №4 (47) 

13-17 
Рибаченко 
Катерина, 
Шредер Шимон 

Управління кредитним ризиком в 
польських комерційних банках  2002 №4 (47) 

17-26 

Крилов Сергій, 
Крилова Оксана  

Маркетингові особливості само-
інвестування підприємництва морської 
галузі 

2002 №4 (47) 
26-30 

Лук'янченко Ві-
талій, Циганов, 
Олександр 

Роль кредитних спілок у фінансуванні 
малого підприємства регіону 2002 №4 (47) 

30-32 

Коробко Максим Роль системи левериджів у менеджменті 
ризику підприємства  2002 №4 (47) 

32-35 

Узунов Федір Маркетинг: проблема сучасної 
концепції 2002 №4 (47) 

35-3 
Абрамчик 
Анатолій,  
Репіна Елла 

Особливості підприємств Донбасу і 
привабливість курсу цінних паперів  
на фондовому ринку  

2002 №4 (47) 
37-41 

Свиридов Євген 
Процентна політика як один з механізмів 
забезпечення стійкості комерційних 
банків  

2002 №4 (47) 
41-43 

Гончаров 
Валентин, 
Науменко Лілія 

Малий бізнес в Луганській області  2002 №5 (48) 
3-6 

Узунов 
Володимир 

Про основні напрямки регулювання 
підприємницької економіки  2002 №5 (48) 

6-8 

Дергаусов 
Михайло 

Інформаційне забезпечення реалізації 
стратегії в Маріупольському морському 
порту  

2002 №5 (48) 
8-12 

Стоян 
Олександр 

Екологія духу в соціальній і економічній 
сфері (в контексті стратегії безпеки, 
стійкого розвитку)  

2002 №5 (48) 
12-17 

Метлова 
Людмила 

Стратегічні особливості 
природокористування в перевантажених 
регіонах  

2002 №5 (48) 
17-22 

Шапоренко 
Ольга 

Методика розрахунку збитку від 
деградації ґрунтів і земель  2002 №5 (48) 

22-26 

Ситнік Інесса Вплив стану ринку праці на інвестиційні 
процеси в Україні  2002 №5 (48) 

26-29 

Шубін 
Олександр 

Оптимізація структури виробництва 
хімічних товарів з урахуванням 
особливостей споживання  

2002 №6 (49) 
3-6 

Узунов 
Володимир 

Пріоритетне завдання: зростання малого 
підприємництва  2002 №6 (49) 

6-8 

Галасюк 
Валерій 

Послідовність типів економічних рішень, 
що приймаються, - випадковість чи 
закономірність?  

2002 №6 (49) 
8-16 
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Крилов Сергій, 
Стойловський 
Віктор, Яблон-
ський Олександр 

Самоінвестування підприємств через 
переоцінку основних фондів  2002 №6 (49) 

16-20 

Трубчанін 
Олександр 

Теоретичні основи визначення впливу 
містоутворюючого підприємства на 
розвиток економіки промислового центру  

2002 №6 (49) 
20-25 

Федосова Ірина Проблема дефіциту і понаднормових 
запасів матеріалів  2002 №6 (49) 

25-30 
Ляшенко 
Вячеслав, 
Соколова 
Тетяна 

Форми підготовки фахівців економічних 
спеціальностей для малого та 
середнього бізнесу в умовах перехідної 
економіки  

2002 №6 (49) 
30-32 

Сбітнєв Андрій 
Оцінка можливих економічних наслідків 
приєднання України до Світової 
організації торгівлі (СОТ)  

2002 №6 (49) 
32-39 

Узунов Федір Підприємництво в системі договірних 
відносин державного контракту  2002 № 7 (50) 

3-6 

Долматов 
Олександр 

Стабілізація розвитку автотранспортного 
підприємства на основі реструктуризації і 
перебудови системи управління  

2002 № 7 (50) 
6-11 

Макаренко 
Марина 

Основні особливості визначення 
критеріїв ефективного функціонування 
машинобудівних підприємств 

2002 № 7 (50) 
11-14 

Суков Дмитро 
Ефективність використання факторів 
виробництва в машинобудуванні 
Донецької області  

2002 № 7 (50) 
14-17 

Узунов 
Володимир 

Мале підприємництво: проблема 
державної підтримки  2002 № 7 (50) 

17-20 
Кирієнко Ольга, 
Циганов Олек-
сандр, Шепілова 
Валентина 

До питання розробки моделі управління 
біржовими ризиками  2002 № 7 (50) 

20-23 

Кисельова 
Олена, Сігал 
Анатолій 

Аналіз ризикованості інвестування в 
електростанції АР Крим  2002 № 7 (50) 

23-26 

Щеглова 
Світлана 

Сутність та особливості банківського 
кредитування фізичних осіб  2003 №1 (51) 

3-6 
Харченко 
Вікторія 

Еволюція, стан, проблеми і перспективи 
лізингових відносин  2003 №1 (51) 

6-10 

Коваленко 
Людмила 

Вплив управління матеріальними 
ресурсами на фінансові результати 
підприємства  

2003 №1 (51) 
10-14 

Наливайченко 
Світлана 

Підвищення ефективності планомірної 
економічної політики в Україні  2003 №1 (51) 

14-22 

Ломаченко 
Тетяна 

Загальнодержавні аспекти іноземного 
інвестування та умови залучення 
інвестиційних ресурсів в економіку 
Автономної Республіки Крим  

2003 №1 (51) 
22-25 

Лосєва Світлана 
Проблеми та перспективи фондових бірж 
в Україні як організаторів торгів на 
інвестиційному ринку 

2003 №1 (51) 
25-31 
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Федорова Марія Порівняльний аналіз систем соціального 
страхування України та зарубіжжя  2003 №1 (51) 

31-35 

Єжакова Наталія 
Фінансування інноваційної діяльності 
підприємств харчової промисловості  
в Автономній Республіці Крим  

2003 №1 (51) 
35-38 

Мурашова 
Олена 

Деякі аспекти формування інвестиційної 
привабливості підприємства  2003 №1 (51) 

38-44 

Байрам Мереме, 
Байрам Усніє 

Методичне забезпечення поточного  
та підсумкового контролю знань 
студентів КЕІ КНЕУ  

2003 №1 (51) 
44-46 

Байрам Усніє Проблема розробки кредитної політики 
банку  2003 №1 (51) 

46-50 

Сметанко 
Олександр 

Організація проведення автомати-
зованого аудиту та основні положення 
методики аудиту витрат з використанням 
комп'ютерних технологій  

2003 №1 (51) 
50-57 

Веліжанський 
Сергій 

Шляхи соціального та економічного 
розвитку АРК  2003 №1 (51) 

57-60 

Подкоритова 
Лідія 

Кримінально-правова відповідальність за 
злочини в сфері підприємницької 
діяльності  

2003 №1 (51) 
60-63 

Дергаусов 
Михайло 

Роль вільних економічних зон при 
інтеграції України в світову господарську 
систему  

2003 №1 (51) 
63-67 

Узунов 
Володимир 

Модель економічного процесу 
підприємницької діяльності  2003 №1 (51) 

67-69 
Самуйлов 
Валерій 

Організаційний механізм формування 
інноваційних структур  2003 №1 (51) 

69-71 
Сіренко 
Станіслав 

Основні аспекти обліку зміни 
акціонерного капіталу за кордоном  2003 №1 (51) 

71-75 

Пастухов Андрій Ефективне оподаткування як стимулю-
ючий фактор інвестиційного процесу  2003 №1 (51) 

75-78 
Дергаусов 
Михайло 

Шляхи і проблеми включення України у 
геоекономічний простір  2003 №2 (52) 

3-7 
Бойченко Ми-
кола, Дробот 
Ярослав 

Антикризовий менеджмент на підприєм-
ствах вугільної промисловості України  2003 №2 (52) 

7-13 

Пілова Катерина 
Економічна ефективність та 
раціональний ступінь збагачення 
кам'яного вугілля для енергетики  

2003 №2 (52) 
13-17 

Кратт Олег Типізація об'єктів кон'юнктурних 
досліджень  2003 №2 (52) 

17-21 
Коваленко 
Ганна 

Формування стратегії управління 
екологічним ризиком  2003 №2 (52) 

21-24 
Сердечна 
Любов 

Калькулювання собівартості продукції на 
підприємствах трубної промисловості  2003 №2 (52) 

24-26 

Царенко Оксана Види страхування в умовах ринкових 
перетворень  2003 №2 (52) 

26-30 

Кішко Наталія Методика логічного моделювання 
соціально-трудових відносин  2003 №2 (52) 

30-33 
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Колокольчикова 
Ірина 

Ринкові фактори підвищення 
ефективності селянських  
(фермерських) господарств  

2003 №2 (52) 
33-36 

Дацій Надія Організація системи ресурсозбереження 
в умовах ринкових перетворень  2003 №2 (52) 

36-42 

Дацій 
Олександр 

Маркетингова концепція інноваційної 
політики агропромислових підприємств у 
конкурентному середовищі 

2003 №2 (52) 
39-41 

Болдуєв 
Михайло 

Удосконалення методів оцінки 
ефективності інвестицій на основі виміру 
економічності розвитку виробництва  

2003 №2 (52) 
42-47 

Мельник 
Михайло 

Інвестиційна діяльність та механізм її 
здійснення в ринковій економіці  2003 №2 (52) 

47-51 

Линенко Андрій 
Розвиток сільськогосподарської 
кооперації і вертикальної інтеграції як 
формотворчих процесів у становленні 
корпоративних структур  

2003 №2 (52) 
51-55 

Любимов 
Віталій 

Сутність фінансово-промислових груп і 
протиріччя їх розвитку  2003 №2 (52) 

55-59 

Кузнецов Олег Управління інноваційною діяльністю на 
регіональному рівні  2003 №2 (52) 

59-63 

Козьміна Яна Відносини власності в умовах ринкових 
перетворень в економіці  2003 №2 (52) 

63-65 

Череп Алла Екологічні аспекти класифікації 
інвестиційних проектів  2003 №2 (52) 

65-69 
Бутник 
Олександр 

Математична модель для дослідження 
динаміки економічних процесів  2003 №2 (52) 

69-72 
Шубін 
Олександр 

Сучасне використання лакофарбових 
матеріалів в Україні  2003 №3 (53) 

16-19 
Садеков 
Алімжан 

Оцінка й врахування екологічного 
фактора в підприємницькій діяльності  2003 №3 (53) 

19-24 
Омелянович 
Лідія 

Внутрішня торгівля України: динамічні 
реалії та їх оцінка  2003 №3 (53) 

24-29 
Балабанова 
Людмила, 
Кривенко Ганна 

Комплексна система управління 
конкурентоспроможністю підприємств в 
умовах маркетингу  

2003 №3 (53) 
29-33 

Сухарєва 
Людмила 

Внутрішній аудит в системі фінансового 
контролю мультинаціональних корпорацій  2003 №3 (53) 

33-37 

Фролова Лариса 
Роль логістики в сучасних методах 
управління економічною діяльністю 
торговельного підприємства  

2003 №3 (53) 
37-40 

Азарян Олена Механізм циклічного розвитку 
споживчого ринку  2003 №3 (53) 

40-43 

Виноградова 
Олена 

Перші результати активізації 
інформаційно-технологічного механізму 
оновлення економіки України  

2003 №3 (53) 
43-45 

Горожанкіна 
Марина 

Соціальний аспект структурних моделей 
національних економік  2003 №3 (53) 

45-48 
Шепеленко 
Оксана 

Трансакційні витрати як критерій 
ефективності інтеграції підприємств  2003 №3 (53) 

48-51 

Донець Любов 
Інноваційна модель організації 
управління діяльністю підприємств 
малого бізнесу  

2003 №3 (53) 
51-55 
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Бритченко Ігор Переваги застосування нових кредитних 

технологій  2003 №3 (53) 
55-58 

Оліфіров 
Олександр 

Моделювання ризику у процедурах 
контролю інформаційної системи 
управління грошовими потоками 
підприємства  

2003 №3 (53) 
58-63 

Лук'янченко 
Олександр Донецьк сьогодні, завтра  2003 №4 (54) 

3-6 

Папаїка 
Олександр 

Виробничо-фінансовий потенціал регіону 
- як економічна основа наповнення 
бюджету  

2003 №4 (54) 
6-9 

Дергаусов 
Михайло 

Проблеми розвитку і реформування 
морських портів України при її інтеграції 
в світовий торгово-економічний простір  

2003 №4 (54) 
9-16 

Глущенко Юрій 
Розробка концепції інформатизації 
органів місцевого самоврядування 
середніх міст України (на прикладі м. 
Луганська)  

2003 №4 (54) 
16-21 

Шведчикова 
Тетяна 

Досвід становлення та розвитку 
внутрішнього ринку в перехідних 
економіках (на прикладі Росії, Білорусі  
та Молдови)  

2003 №4 (54) 
21-28 

Савченко Мари-
на, Савченко 
Ірина, Шелегеда 
Белла 

Економічний потенціал регіону: закони 
формування і методи оцінки  2003 №4 (54) 

28-33 

Князь Свято-
слав, Кузьмін 
Олег, Фльорко 
Віталій 

Складові інвестиційного клімату і 
чинники, які його формують  2003 №4 (54) 

33-40 

Орлова 
Валентина 

Проблеми патентування торговельної 
діяльності: оцінки і результати  2003 №5 (55) 

3-8 

Дергаусов 
Михайло 

Особливості транспортної політики в 
Україні при її адаптації на міжнародних 
ринках  

2003 №5 (55) 
8-12 

Рєпіна Елла 
Використання теорії імовірності при 
формуванні оптимального портфеля 
цінних паперів  

2003 №5 (55) 
12-16 

Павлиш Едуард 
Інноваційний розвиток суспільного 
виробництва та раціональне 
розподілення інвестиційних ресурсів  

2003 №5 (55) 
16-20 

Шапоренко 
Ольга 

Вдосконалення оцінки процесів 
деградації ґрунтів  2003 №5 (55) 

20-24 

Соболєв 
В'ячеслав 

Виявлення можливостей розвитку роз-
дрібних торгових мереж за допомогою 
формування конкурентного середовища  

2003 №5 (55) 
24-30 

Георгіаді Неллі, 
Романишин 
Соломія 

Поняття та класифікація інформації  2003 №5 (55) 
30-33 

Мар'яненко 
Геннадій 

Аналіз резервів податкового поля та 
прогнозування обсягів доходу бюджету 
шахтарських міст  

2003 №5 (55) 
33-35 
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Серафімов 
Володимир 

Злочини на ринку цінних паперів, як 
дестабілізуючий чинник економічного 
розвитку  

2003 №5 (55) 
35-40 

Апатова Наталія Трансформація ринків в інформаційній 
економіці  2003 №6 (56) 

26-30 
Миронова 
Тетяна 

Реформування системи державної 
служби України  2003 №6 (56) 

30-32 
Колодій Сергій, 
Корчинський 
Володимир 

Регіональна бюджетна політика в умовах 
реформування бюджетного процесу  2003 №6 (56) 

32-35 

Канов 
Олександр 

Об'єктний зміст державної власності і 
критерії його визначення  2003 №6 (56) 

35-40 

Нікітіна Марина Географічний напрямок у європейській 
економічній науці  2003 №6 (56) 

40-43 
Подсолонко 
Володимир 

Бенчмаркінг системи навчання 
економістів і менеджерів  2003 №6 (56) 

43-47 
Скоробогатова 
Тетяна 

Підприємство сервісу як логістична 
система обслуговування споживачів  2003 №6 (56) 

47-51 
Єрмоленко 
Геннадій 

Рентний підхід до грошової оцінки 
санаторно-курортної установи  2003 №6 (56) 

51-55 
Чопоров 
Валерій, 
Чопорова 
Галина 

Модель аналізу беззбитковості в 
негрошовому вимірі для навчальної 
завантаженості у вищому державному 
закладі освіти  

2003 №6 (56) 
55-59 

Наливайченко 
Світлана 

Вплив інноваційної діяльності 
підприємств на результати розвитку 
країн з соціально-орієнтованою 
ринковою економікою  

2003 №6 (56) 
59-62 

Кузьменко 
Оксана 

Інноваційні підходи до управління 
складним комплексом робіт  2003 №7 (57) 

3-6 

Соболєв 
В'ячеслав 

Формування принципів розвитку 
роздрібних торгових мереж на основі 
критеріїв вибору магазинів покупцями  

2003 №7 (57) 
6-12 

Дергаусов 
Михайло 

Особливості розвитку транзитних 
перевезень і завдання, які вирішуються в 
умовах глобалізації економіки  

2003 №7 (57) 
12-18 

Ляшенко 
В'ячеслав 

Формування сприятливих режимів 
розвитку малого бізнесу в регіонах 
України  

2003 №7 (57) 
18-23 

Калінеску 
Тетяна 

Розробка моніторингу переміщення 
сфери діяльності підприємств  2003 №7 (57) 

23-26 
Одинець 
Володимир 

Напрямки модернізації державної 
податкової служби  2003 №7 (57) 

26-29 

Макаренко 
Марина 

Методи та підходи до управління 
ефективним функціонуванням 
підприємств  

2003 №7 (57) 
29-33 

Серафімов 
Володимир 

Світовий розвиток офшорного бізнесу, 
проблеми контролю над ним  2003 №7 (57) 

33-37 
Шапоренко 
Ольга 

Розвиток сільського господарства в 
Україні: економічні принципи періодизації  2003 №7 (57) 

37-41 
Гурнак Олек-
сандр, Криво-
берець Борис 

Проблеми розвитку промислових 
підприємств та їх взаємозв'язок з 
процесом формування капіталу  

2003 №7 (57) 
41-45 
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Сіренко 
Станіслав 

Основні економічні й облікові аспекти 
об'єднання компаній за рубежем  2003 №7 (57) 

45-49 

Єхануров Юрій Малий та середній бізнес в Україні: 
реалії сьогодення та тенденції розвитку  2003 №8 (58) 

3-5 

Майорова Ірина, 
Макогон Юрій 

Інтеграція України у світовий простір на 
прикладі металургійної галузі Донецького 
регіону  

2003 №8 (58) 
5-11 

Орлова 
Валентина 

Особливості впливу податків на 
ефективність господарювання 
підприємств торгівлі  

2003 №8 (58) 
11-15 

Бєленький 
Олексій 

Основні тенденції розвитку світового 
ринку енергетики  2003 №8 (58) 

15-18 
Шаповалов 
Пилип 

Особливості розрахунку конкурентоспро-
можності медичних послуг  2003 №8 (58) 

18-21 

Салюта Юлія 
Реформування політики доходів як 
основний елемент соціалізації перехідної 
економіки  

2003 №8 (58) 
21-24 

Ситник 
В'ячеслав 

Багатокритеріальна оцінка можливості 
переходу вугільних шахт до 
беззбиткового режиму роботи  

2003 №8 (58) 
24-28 

Луппол Олена 
Обґрунтування методу оцінки впливу 
реформування відносин власності на 
діяльність металургійних заводів України 

2003 №8 (58) 
28-31 

Онищук Ігор 
Інноваційна діяльність - основа стратегії 
соціально-економічного розвитку терито-
ріальної громади (на прикладі м. Києва)  

2003 №8 (58) 
31-34 

Беспята Марина Маркетингові аспекти діяльності 
будівельного підприємства  2003 №8 (58) 

34-37 

Заремба Павло Основні напрямки реформування АПК 
України  2003 №8 (58) 

37-41 
Кулінченко 
Ганна 

Вплив інвестицій і оподатковування на 
економічне зростання України  2003 №8 (58) 

41-44 
Назарова 
Людмила 

Аналіз ринку друкованої продукції 
Донецької області  2003 №8 (58) 

44-49 
Савченко Ма-
рина, Савченко 
Ірина, Шелегеда 
Белла 

Ефективний ціновий механізм на 
аграрному ринку України  2003 №8 (58) 

49-54 

Кузьменко 
Оксана 

Сутність та роль інноваційно-
інтенсифікаційних процесів у 
економічному розвитку  

2003 №8 (58) 
54-58 

Дергаусов 
Михайло 

Маріупольський державний морський 
торговий порт у 2002 р.  2003 №8 (58) 

58-61 
Шапоренко 
Ольга 

Реформування аграрного сектора еконо-
міки України (на прикладі Донеччини)  2003 №8 (58) 

61-65 

Полуянов 
Володимир 

Імовірнісне моделювання структури 
виробничої програми підприємства 
водопостачання 

2004 №1 (59) 
4-7 

Рибнікова 
Галина, Шахін 
Світлана 

Податок на додану вартість як 
інструмент державного регулювання 
ефективності в сучасних умовах 

2004 №1 (59) 
7-11 
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Смирнова 
Євгенія 

Соціально-економічна природа 
некомерційного маркетингу 2004 №1 (59) 

12-15 

Лакуша Наталя Концепція сталого розвитку та проблеми 
функцій сучасних держав 2004 №1 (59) 

15-19 

Великий Юрій Конкурентні переваги на товарних ринках  2004 №1 (59) 
19-21 

Золотих Ганна Мерчендайзинг як інструмент мар-
кетингової політики підприємства 2004 №1 (59) 

21-23 
Гамаюнов 
Володимир 

Наукові основи інноваційної моделі 
освітньої системи держави та регіону 2004 №1 (59) 

23-26 

Когут Ірина 
Вплив системи оподаткування на 
інвестиційну активність суб'єктів 
підприємницької діяльності 

2004 №2 (60) 
40-43 

Сахарцева 
Ірина, Співак 
Віктор 

Організація оперативної інформаційної 
системи обліку та управління 
енергоспоживання у ливарних цехах 

2004 №2 (60) 
44-47 

Домбровська 
Людмила 

Оцінка кредитоспроможності позичаль-
ника як основний напрямок управління 
кредитними ризиками комерційного банку 

2004 №2 (60) 
47-50 

Бассова Ольга 
Іпотечний кредит як засіб 
довгострокового фінансування 
промислових підприємств 

2004 №2 (60) 
50-52 

Великий Юрій 
Шляхи підвищення 
конкурентоспроможності підприємств в 
умовах перехідної економіки України 

2004 №2 (60) 
53-55 

Моргачов Ілля Конкурентні стратегії проектних 
підприємств Луганської області 2004 №2 (60) 

55-57 

Балакай Оксана Концепція стійкого розвитку та ринкова 
економіка 2004 №2 (60) 

58-62 
Смирнова 
Євгенія 

Маркетинг некомерційних суб'єктів в 
галузі освіти 2004 №2 (60) 

63-65 
Чередниченко 
Олександр Енергетична безпека 2004 №3 (61) 

5-9 
Кравцова Лю-
бов, Шелегеда 
Белла 

Економічний механізм підвищення 
ефективності житлово-комунальної 
реформи 

2004 №3 (61) 
9-13 

Стешенко Ірина Моделі прогнозу характеристик облігацій 
на вторинному фондовому ринку 2004 №3 (61) 

13-17 

Бутко Микола Трансформаційні зрушення в соціально-
економічному розвитку регіонів 2004 №3 (61) 

17-24 

Кондрашова 
Тетяна 

Класифікація витрат основної діяльності 
державних вищих навчальних закладів 
для потреб управлінського обліку 

2004 №3 (61) 
24-28 

Бродський 
Олександр, 
Швець Наталя  

Удосконалення методики планування 
відтворення основних засобів з ураху-
ванням специфіки хімічних виробництв 

2004 №3 (61) 
29-32 

Загорулькін 
Олександр 

Організація інноваційного менеджменту 
підприємства в соціально-економічних 
умовах розвитку малого міста (на 
прикладі міста Судака Автономної 
Республіки Крим) 

2004 №3 (61) 
32-34 
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Іваньо Наталя, 
Коробський 
Руслан 

Системний аналіз у концепції 
економічного підходу до синтезу 
соціологічних образів 

2004 №3 (61) 
34-37 

Вагонова Олек-
сандра, Кашир-
ніков Дмитро, 
Райхель Борис 

Проблема повноти вилучення запасів 
вугілля на Донбасі 2004 №3 (61) 

38-41 

Бережна Ірина 
Оцінка екологічного потенціалу АРК 
Крим у контексті формування 
регіональної екологічної політики 

2004 №3 (61) 
42-47 

Беганська Ірина, 
Садовська 
Наталя 

Сучасна державна освітня стратегія і 
розвиток управлінської освіти в Україні 2004 №3 (61) 

47-49 

Колосок Валерія 
Урахування інтересів груп користувачів 
інформації при формуванні комплексної 
оцінки фінансового стану підприємства 

2004 №3 (61) 
50-53 

Конакова Ірина, 
Футулуйчук 
Світлана  

Актуальні проблеми розвитку житлово-
комунального господарства в регіоні (на 
прикладі Донеччини) 

2004 №3 (61) 
53-57 

Онищук Ігор Територіальні аспекти розвитку 
інфраструктури міст України 2004 №4 (62) 

5-7 
Савченко 
Едуард Еволюція відносин власності в Україні 2004 №4 (62) 

7-12 
Абрамов 
Віталій, 
Ходус Андрій 

Технологія бюджетування у форматі 
фінансового менеджменту великого 
промислового підприємства 

2004 №4 (62) 
12-15 

Брітченко 
Геннадій, 
Толпежніков 
Роман 

Маркетинг у системі управління якістю 
продукції  2004 №4 (62) 

16-21 

Каланджи Ігор 
Управління закупівлями на 
промисловому підприємстві: 
маркетинговий підхід  

2004 №4 (62) 
22-24 

Новицька Олена Підходи до визначення ефективності 
витрат у природоохоронній діяльності 2004 №4 (62) 

25-28 

Бережна Ірина 
Особливості стану рекреаційної галузі 
Криму в контексті ефективного викорис-
тання рекреаційного потенціалу регіону 

2004 №4 (62) 
28-33 

Міхуринська 
Катерина 

Особливості організації торговельної 
сфери АР Крим як елемента системи 
комплексного обслуговування рекреантів 

2004 №4 (62) 
34-35 

Коваленко 
Ганна 

Регіональний екологічний моніторинг  
(на прикладі Луганщини) 2004 №4 (62) 

36-37 

Шутаєва Олена 
Міжнародна електронна комерція: 
сучасний стан та перспективи розвитку в 
Україні 

2004 №4 (62) 
38-40 

Мехедова 
Тетяна 

Концептуальні аспекти підвищення рівня 
життя 2004 №4 (62) 

40-44 

Вовк Аліса Оцінка підприємницької діяльності як 
чинника соціальної стабільності  2004 №4 (62) 

44-46 

Іщенко Євген 
Забезпечення миттєвої ліквідності ВАТ 
"Концерн Стирол" шляхом резервування 
грошових коштів 

2004 №4 (62) 
46-48 
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Колосок Валерія 
Застосування принципів кваліметрії до 
комплексної оцінки фінансового стану 
підприємства 

2004 №4 (62) 
49-51 

Орлова 
Валентина 

Оподаткування: динамічні зміни у 
співвідношенні функцій податків в 
умовах ринкової економіки 

2004 №5 (63) 
3-5 

Богачов Сергій 
Проблеми реалізації капіталотворчої 
функції сучасної корпорації на 
фондовому ринку 

2004 №5 (63) 
6-8 

Верескун 
Михайло 

Оцінка корпоративної реструктуризації 
регіонального господарства 2004 №5 (63) 

9-14 

Чмихун 
Володимир 

Економіко-математична модель 
інвестування збиткових шахт, що 
дубувають коксівне вугілля 

2004 №5 (63) 
14-18 

Орлова Наталя 
Розвиток багаторівневої системи 
державного регулювання інвестиційної 
діяльності в Україні 

2004 №5 (63) 
19-21 

Міхуринська 
Катерина 

Підходи до вдосконалення механізму 
державного регулювання розвитку 
неявної інфраструктури рекреаційного 
комплексу АР Крим 

2004 №5 (63) 
21-24 

Стешенко Ірина Аналіз тенденцій розвитку фондового 
ринку облігацій у світі та Україні 2004 №5 (63) 

24-28 

Воробйов Юрій, 
Смілик Дмитро  

Особливості використання систем 
електронних платежів Державним 
казначейством України 

2004 №5 (63) 
28-31 

Головінов Олег Виникнення держави й еволюція 
поглядів на її економічну роль 2004 №5 (63) 

32-36 
Кузьменко 
Оксана 

Оцінка пріоритетності інноваційних 
проектів на підприємстві 2004 №5 (63) 

37-41 

Набока Ольга 
Основи стратегічного управління вищими 
навчальними закладами в Донецькому 
регіоні 

2004 №5 (63) 
41-44 

Верхоглядова 
Наталя 

Показники оцінки рівня реалізації 
національних інтересів 2004 №5 (63) 

44-47 
Азарян Олена, 
Сушко Ольга 

Сегментація підприємств ресторанного 
бізнесу в Україні 2004 №5 (63) 

48-50 
Амоша 
Олександр, 
Лащенко Ігор 

Надійність інвестиційних проектів 
вугільних шахт 2004 №7 (65) 

4-7 

Мірошниченко 
Павло 

Методи і джерела акумуляції 
інвестиційних ресурсів 2004 №7 (65) 

7-10 

Бережна Ірина Дослідження точок соціально-
економічного зростання АР Крим 2004 №7 (65) 

10-16 

Філіпішин Ігор 
Концептуальні засади стимулювання 
інвестиційної діяльності промислових 
підприємств 

2004 №7 (65) 
16-18 

Прозоров Вадим Інноваційно-інформаційний розвиток 
світової економічної системи 2004 №7 (65) 

19-22 

Борисенко Ірина 
Економічна сутність митного 
регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 

2004 №7 (65) 
22-25 
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Горчакова Ірина Моделі прогнозу обсягів збуту продукції 
підприємств 2004 №7 (65) 

25-28 

Топалов 
Анатолій 

Прогнозування прибутковості 
тваринницької галузі сільського 
господарства в Україні 

2004 №7 (65) 
28-30 

Абалакова Юлія Розвиток виробництва меблів у 
Донецькому регіоні: реалії та проблеми 2004 №7 (65) 

31-34 
Прокоф'єва 
Світлана 

Логістичний аспект управління 
транспортними потоками 2004 №7 (65) 

34-36 
Пелих 
Олександр 

Економіко-управлінські аспекти процесу 
прийняття рішень 2004 №7 (65) 

36-39 

Верхоглядова 
Наталя 

Фінансово-економічне забезпечення 
вищих навчальних закладів: реалії  
та тенденції 

2004 №7 (65) 
39-42 

Кленін Олег Амортизація як ресурс збільшення 
виробничого потенціалу підприємства  2004 №7 (65) 

42-44 
Чумаченко 
Микола 

М.І. Туган-Барановський - український 
вчений зі світовим ім'ям  2005 №1 (67) 

3-6 
Полянський 
Володимир 

Реструктуризація вугільної промисловос-
ті України: результати і перспективи  2005 №1 (67) 

6-9 

Головінов Олег Державна власність: ретроспективний 
аспект та сучасні концептуальні підходи  2005 №1 (67) 

9-14 

Ніколаєва Ольга 
Аналіз положень бюджетного кодексу 
України щодо врегулювання 
міжбюджетних відносин  

2005 №1 (67) 
14-17 

Загорулькін 
Олександр 

Інноваційна стратегія як основа сталого 
розвитку підприємства  2005 №1 (67) 

17-21 
Маренкова 
Ганна 

Стратегічне управління системою 
розподілу підприємства  2005 №1 (67) 

22-27 

Шутаєва Олена Науково-технологічні парки як 
пріоритетні об'єкти інвестування  2005 №1 (67) 

27-29 

Тихонов Сергій 
Оптимізація розміщення підприємств 
торгівлі у промисловому регіоні  
(на прикладі Донеччини)  

2005 №1 (67) 
29-31 

Сизоненко 
Олеся 

Механізм формування системи 
екологічного обліку на промисловому 
підприємстві  

2005 №1 (67) 
31-33 

Філіпішина Лілія 
Оцінка ефективності цінової політики 
підприємства торгівлі з урахуванням 
факторів цінового ризику  

2005 №1 (67)
33-38 

Ігнашкіна 
Тетяна, Педько 
Андрій, Сомова 
Людмила 

Концептуальні підходи до перерозподілу 
контролю в промисловому секторі 
України  

2005 №1 (67) 
38-41 

Туріянська 
Марія 

Теорія динамічного розвитку економіки  
в умовах невизначеності й ризику  2005 №2 (68) 

7-13 

Кірієнко Ольга Спотові ринки біржових товарів як 
основа ф'ючерсної торгівлі в Україні  2005 №2 (68) 

13-15 
Дерев'янко Та-
мара, Хотомлян-
ський Олександр 

Збалансована система показників як 
критеріальна основа оцінки стратегії 
підприємства  

2005 №2 (68) 
16-18 
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Дмитрієв 
Валерій 

Шляхи підвищення потенціалу персоналу 
підприємства  2005 №2 (68) 

18-20 

Пилипенко 
Олена 

Інформаційне забезпечення прийняття 
управлінських рішень на сучасному 
підприємстві  

2005 №2 (68) 
21-24 

Моргачов Ілля 
Принципи підвищення ефективності 
інформаційного менеджменту (на прик-
ладі проектних підприємств Луганської 
області)  

2005 №2 (68) 
24-26 

Толпежніков 
Роман 

Застосування теорії нечітких множин у 
рамках оцінювання маркетингового 
потенціалу промислового підприємства  

2005 №2 (68) 
26-29 

Оляднічук 
Наталія, Уланчук 
Володимир 

Проблеми підвищення економічної 
ефективності м'ясних галузей 
тваринництва Черкащини  

2005 №2 (68) 
30-34 

Третьяк Марина Розвиток головних типів власності  
в Україні  2005 №2 (68) 

34-37 
Шаульська 
Лариса 

Здоров'я населення в системі 
відтворення трудового потенціалу  2005 №2 (68) 

38-43 
Беганська Ірина, 
Садовська 
Наталя 

Соціальні пріоритети українського 
державотворення в контексті 
регіональної політики  

2005 №2 (68) 
44-47 

Гаврилишин 
Богдан Україна у світовому контексті  2005 №3 (69) 

7-10 

Пешко Анатолій Основні шляхи залучення іноземних 
інвестицій в економіку України  2005 №3 (69) 

11-13 

Макогон Юрій Нова регіональна економічна політика в 
Україні: проблеми і перспективи розвитку  2005 №3 (69) 

14-24 
Аптекар Саве-
лій, Череватсь-
кий Данило 

Міжгалузеві промислові картелі вугільної 
ґенези  2005 №3 (69) 

24-27 

Вовканич Сте-
пан, Копистян-
ська Христина, 
Цапок Сергій  

Соціогуманізм і аксіологія в період 
розбудови інноваційного суспільства 
України  

2005 №3 (69) 
28-35 

Богачов Сергій, 
Жданко Єли-
завета 

Економічні аспекти і специфіка тарифної 
політики комунальних підприємств До-
нецька як суб'єктів природної монополії  

2005 №4 (70) 
6-11 

Акєнтьєва 
Олена 

Сучасні тенденції побудови та розвитку 
системи внутрішнього контролю 
промислових підприємств в Україні  

2005 №4 (70) 
11-15 

Гавва Володи-
мир, Решетник 
Наталя 

Аналіз проблеми моделювання 
операційних витрат машинобудівного 
підприємства  

2005 №4 (70) 
16-17 

Ібрагімов 
Ернест 

Вплив процесу реінжинірингу на 
структуру управління підприємства з 
метою підвищення її ефективності  

2005 №4 (70) 
18-20 

Мітрошичев Ігор 
Оцінка ефективності інвестицій на основі 
дескриптивної моделі виробничо-госпо-
дарської діяльності вуглевидобувних 
підприємств 

2005 №4 (70) 
20-24 
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Харченко 
Вікторія 

Оптимізація грошових потоків вугільних 
шахт на основі моделі максимізації 
чистого грошового потоку 

2005 №4 (70) 
25-29 

Можаровська 
Поліна 

Оцінка ефективності регіонального 
інвестиційного механізму  2005 №4 (70) 

29-33 

Прус Людмила Бенчмаркінг як інструмент управління 
конкурентоспроможністю  2005 №4 (70) 

33-37 
Хаджинова 
Олена 

Ресурсні стратегії при розширенні сфер 
діяльності підприємства  2005 №4 (70) 

37-40 

Хайтова Тетяна 
Аналіз національної системи 
оподаткування за допомогою 
податкового коефіцієнта  

2005 №4 (70) 
40-44 

Волощенко 
Лариса 

Оцінка ефективності територій зі 
спеціальним режимом інвестування як 
соціально-економічних утворень  

2005 №4 (70) 
44-46 

Туріянська 
Марія 

Методологічний підхід до оцінки 
інвестиційного потенціалу  2005 №4 (70) 

47-50 
Брюханов Юрій, 
Листопад 
Олексій, Панков 
Віктор 

Управління матеріальними ресурсами 
великого машинобудівного підприємства 
з використанням інформаційних 
технологій  

2005 №5 (71) 
5-12 

Ткаченко Ольга 
Економічне обґрунтування необхідності 
перетворення організаційно-правової 
форми підприємств ресторанного 
господарства  

2005 №5 (71) 
13-16 

Грозний Ігор Обґрунтування стадійності механізму 
венчурного циклу  2005 №5 (71) 

17-23 

Орлова Наталя Роль акціонерів у сучасному 
акціонерному товаристві  2005 №5 (71) 

23-26 
Павленко Ірина, 
Трифонова 
Олена 

Вдосконалення системи комплексної 
оцінки інвестиційної привабливості 
вугільної шахти  

2005 №5 (71) 
26-29 

Швець Ірина Конкурентоспроможність країн сучасного 
світу, аналіз факторів впливу  2005 №5 (71) 

29-32 

Сизоненко 
Олеся 

Моделювання економічних механізмів 
забезпечення ефективної 
природоохоронної діяльності 
промислових підприємств  

2005 №5 (71) 
32-35 

Заглада Роман 
Економіко-математичне моделювання 
оптимізації обсягу і структури оборотних 
активів вуглевидобувних підприємств і 
джерел їхнього формування  

2005 №5 (71) 
35-38 

Оконська Ольга Моніторинг ресурсного забезпечення 
банківської ліквідності  2005 №5 (71) 

39-41 
Прокоф'єв 
Ярослав 

Проблема оцінювання інноваційних 
рішень  2005 №5 (71)

42-44 

Касич Алла 
Зміст та завдання державної 
інноваційно-інвестиційної політики 
України  

2005 №6 (72) 
3-9 

Ковальчук Надія 
Доцільність формування конкурентного 
середовища на регіональному ринку 
житлово-комунальних послуг 

2005 №6 (72) 
9-13 

Горб Напрямки удосконалення податкового 2005 №6 (72) 
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Володимир планування на підприємстві  14-16 
Дьомін Іван, 
Заглада Роман, 
Кравченко 
Андрій 

Управління оборотними активами на 
вуглевидобувних підприємствах Донбасу 
з метою відновлення фінансової стійкості 
і платоспроможності  

2005 №6 (72) 
17-23 

Момот Тетяна Визначення ставки дисконту: 
систематизація сучасних підходів  2005 №6 (72) 

23-27 

Борцова Марія Ретроспективний аналіз економіко-
соціальних підходів до розподілу доходів  2005 №6 (72) 

28-31 

Бугайова Ірина 
Вдосконалення професійного рівня 
персоналу як захід щодо підвищення 
загальної економічної ефективності 
підприємства 

2005 №6 (72)
32-35 

Такулов Заур Сутність поняття економічна безпека під-
приємства: неоінституціональний підхід 2005 №6 (72) 

35-38 
Водолазська 
Оксана, Калам-
бет Світлана 

Основні категорії оцінки впливу 
екологічних факторів на вартість бізнесу 2005 №6 (72) 

38-41 

Швець Ірина Механізм управління туристського 
кластера  2005 №6 (72) 

41-46 

Білопольська 
Валентина, 
Кисіль Марина 

Концепція створення ефективного 
механізму управління пенсійним 
забезпеченням в Україні: механізми її 
реалізації  

2005 №6 (72) 
46-53 

Філіпішин Ігор Інвестиційно-інноваційна діяльність 
промислових підприємств 2005 №6 (72) 

53-59 
Гончаров Євген, 
Гриценко Денис 

Удосконалення механізму використання 
міжнародних кредитних ліній  2005 №6 (72) 

60-62 

Турченко Денис Розвиток в Україні власних енергетичних 
ресурсів: проблеми та перспективи  2005 №6 (72) 

63-65 
Джабраілов 
Руслан, 
Лук'янченко 
Олександр 

Економіко-правове забезпечення 
розвитку житлово-комунального 
господарства на концесійній основі 

2006 №1 (73) 
5-8 

Грозний Ігор 
Модель формування оптимального 
портфеля венчурних проектів 
підприємств 

2006 №1 (73) 
9-12 

Нікітіна Ольга Інтелектуальний капітал як предмет 
дослідження економіки розвитку 2006 №1 (73) 

12-14 

Кленін Олег 
Удосконалення механізму відтворення 
основного капіталу металургійних 
підприємств 

2006 №1 (73) 
14-20 

Завадська Ганна Стратегії управління активами і 
пасивами банку 2006 №1 (73) 

20-22 

Солодка Ольга Складові фінансового механізму 
банківської діяльності 2006 № 1 (73) 

23-25 
Кошевцова 
Марія 

Світовий досвід управління кредитними 
ризиками 2006 №1 (73) 

26-29 

Кочура Ілона Класифікація господарських ризиків на 
підприємствах вугільної промисловості 2006 №1 (73) 

29-34 
Гончаров 
Валентин, 
Горова Ольга 

Фактори інвестиційної привабливості 
промислових галузей України 2006 №1 (73) 

35-39 

Волинський Аналіз стану житлово-комунального 2006 №1 (73) 
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Георгій господарства і можливості інвестування 

галузі 
40-43 

Верескун Ми-
хайло, Колосок 
Валерія 

Способи використання лізингу 
промисловими підприємствами 2006 №1 (73) 

44-46 

Гнатушенко 
Віталій 

Асоціативні залежності у виборі 
торговельних стратегій на металоринку 2006 №1 (73) 

46-50 

Шликова 
Валентина 

Особливості визначення економічної 
оцінки ефективності природоохоронних 
заходів при рекультивації земель у 
гірничопромислових районах 

2006 №1 (73) 
51-54 

Шамборовський 
Григорій 

Прогнозна оцінка соціально-економічних 
наслідків лібералізації торгівліміж 
Україною та Європейським Союзом 

2006 №2 (74) 
5-11 

Ульянов 
Володимир 

Аналіз біржового краху 1987 року як 
першої фондової кризи в епоху 
глобалізації 

2006 №2 (74) 
11-19 

Заглада Роман 
Аналіз підходів до фінансування 
оборотних активів промислових 
підприємств України 

2006 №2 (74) 
20-23 

Зубков Сергій 
Оцінка ефективності політики 
фінансування необоротних активів 
підприємств торгівлі 

2006 №2 (74) 
23-26 

Гончаров Вален-
тин, Припотень 
Володимир, 
Тищенко Воло-
димир 

Національна система масових 
електронних платежів 2006 № 2 (74) 

27-31 

Кушнір Таміла, 
Пакулін Сергій, 
Чорна Марина 

Новий методичний підхід до визначення 
оплати праці робітників підприємства 2006 № 2 (74) 

32-38 

Таратута Лілія, 
Ткаченко Надія 

Основи концепції оцінки та аналізу 
основних засобів виробництва для 
аудиторських висновків 

2006 № 2 (74) 
38-41 

Біленька Юлія Інвестиційний ризик при здійсненні 
операцій на фінансових ринках 2006 № 2 (74) 

41-45 
Борзенков 
Сергій 

Визначення ефективності проведеної 
BTL-акції 2006 № 2 (74) 

45-49 
Прокоф'єв 
Ярослав 

Оцінка чинників ризику інноваційного 
розвитку 2006 № 3 (75) 

3-5 
Кузьменко 
Оксана 

Державне регулювання інноваційних 
процесів у розвинених країнах  2006 № 3 (75) 

5-9 

Князь Олег 
Проблеми оцінювання і регулювання 
інноваційного розвитку підприємства і 
шляхи їх розв'язання 

2006 № 3 (75) 
10-13 

Кібук Тетяна Економічна глобалізація світу у працях 
САТО-інституту 2006 № 3 (75) 

14-16 
Тарасова 
Наталя 

Стан розвитку страхового ринку та ефек-
тивність страхової діяльності в Україні 2006 № 3 (75) 

17-20 

Кірієнко Ольга Використання опціонів у комерційній 
діяльності вітчизняних підприємств 2006 № 3 (75) 

20-24 
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Дудолад 
Олександр 

Використання балансово-економет-
ричних моделей для розробки сценаріїв 
розвитку паливно-енергетичного 
комплексу 

2006 № 3 (75) 
24-27 

Кабаченко 
Дмитро 

Урахування фактора часу при 
комплексній оцінці фінансового стану 
підприємства 

2006 № 3 (75) 
27-30 

Назаренко Анна, 
Пешко Анатолій 

Міжнародні фінансові організації як 
учасники інвестиційного ринку України 2006 № 3 (75) 

30-36 

Коршунова 
Ганна 

Аналіз сучасних тенденцій державної 
політики формування міжнародних 
конкурентних переваг 

2006 № 3 (75) 
36-39 

Сахарцева 
Ірина, 
Скоробогатова 
Наталя 

Методологія визначення економічної 
ефективності впровадження нової 
техніки і технології на металургійних 
підприємствах 

2006 № 3 (75) 
39-43 

Вітренко Олена 
Контроль витрат незавершеного 
виробництва і калькулювання виробничої 
собівартості підприємств 
машинобудівної галузі 

2006 № 3 (75) 
43-51 

Палій Сергій, 
Смерічевський 
Сергій 

Система BSC як інструмент відновлення 
основних фондів підприємства 2006 № 3 (75) 

51-57 

Кліяненко Бо-
рис, Корсакова 
Ольга 

Обґрунтування необхідності входження 
підприємств з переробки вторинної 
сировини у вертикально інтегровані 
структури 

2006 № 3 (75) 
57-60 

Куликова Ната-
лія, Лисаченко 
Олексій, Прут-
ков Геннадій 

Удосконалення механізму формування 
корпоративних структур 2006 № 3 (75) 

61-64 

Георгіаді Неллі 
Ефективність інформаційної системи 
управління економічним розвитком 
підприємства: показники і послідовність 
їх розрахунку 

2006 № 4 (76) 
3-7 

Яремко Ігор 
Концепція управління підприємством на 
основі вартості: зміст та основоположні 
засади 

2006 № 4 (76) 
7-10 

Веріга Ганна Облікові потреби малого підприємства 2006 № 4 (76) 
11-14 

Бондаренко Ок-
сана, Кондрашо-
ва Тетяна 

Організація оплати праці й аналіз 
розрахунків із працівниками підприємств 
малого бізнесу 

2006 № 4 (76) 
14-18 

Решетник 
Наталя 

Формування моделі операційних витрат 
машинобудівного підприємства 2006 № 4 (76) 

18-20 
Філіпішина 
Лілія, Цуркан 
Ольга, Чорна 
Марина 

Методика оцінки 
конкурентоспроможності підприємств 
роздрібної торгівлі 

2006 № 4 (76) 
20-24 

Заремба Павло 
Реструктуризація м'ясопереробних 
підприємств як перспективний напрям 
сталого розвитку галузі 

2006 № 4 (76) 
25-29 
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Коломицева 
Анна 

Дискримінантний аналіз в управлінні 
виробничо-збутовою системою 
підприємства 

2006 № 4 (76) 
30-32 

Стешенко Ірина 
Формування портфеля акцій і облігацій 
при випадкових вихідних 
характеристиках 

2006 № 4 (76) 
32-35 

Костенко Ната-
лія, Явтушенко 
Наталя 

Первинна публічна пропозиція акцій 
(IPO) як спосіб виходу компанії на світові 
фондові ринки 

2006 № 4 (76) 
35-38 

Павленко Ірина Природна база у формуванні економіки 
вугільних шахт та оцінка її впливу 2006 № 4 (76) 

38-41 
Руденко 
Людмила 

Система соціально-економічного мо-
ніторингу як інформаційна основа розвитку 
депресивних шахтарських міст 

2006 № 4 (76) 
42-46 

Тищук Тетяна 
Моделювання структурних змін 
економіки України на основі 
міжгалузевих зв'язків 

2006 № 4 (76) 
47-53 

Кузьменко 
Оксана 

Особливості національної інноваційної 
системи України 2006 № 4 (76) 

53-57 
Кушнір Тарас Еволюція діяльності іпотечних установ  

як інституційних інвесторів 2006 № 4 (76) 
58-62 

Єресько Ігор Структурні перетворення систем 
продуктивних сил регіонів України 2006 № 5 (77) 

3-5 
Черевко 
Олександр 

Формування системи показників оцінки 
ефективності інвестиційної стратегії  
в регіоні 

2006 № 5 (77) 
5-8 

Ільчук Павло Підходи до формування стратегії 
конкурентоспроможності підприємства 2006 № 5 (77) 

8-14 
Філіпішина 
Лілія, Цуркан 
Ольга, Чорна 
Марина 

Конкурентоспроможність підприємств 
роздрібної торгівлі: трансформація 
підходів до визначення 

2006 № 5 (77) 
14-17 

Гізатулін Артем 
Ефективність нового методу 
прогнозування при управлінні торговою 
позицією інвестора 

2006 № 5 (77) 
18-21 

Коляденко 
Світлана 

Методологічні основи дослідження 
регіонального агропромислового 
комплексу 

2006 № 5 (77) 
21-24 

Донець Любов, 
Прокопенко 
Євгенія 

Джерела фінансового забезпечення 
екологічних програм на засадах 
Кіотського протоколу 

2006 № 5 (77) 
25-28 

Кондрашова 
Тетяна 

"Директ-костинг" у системі управлінсь-
кого обліку й аналізу вищих навчальних 
закладів державної форми власності 

2006 № 5 (77) 
28-31 

Дмитрієв 
Валерій 

Розрахунок вартості навчання у вищому 
навчальному закладі 2006 № 5 (77) 

32-35 
Гончаров 
Валентин, Ларін 
Олексій 

Аналіз сучасних підходів до оцінки 
конкурентоспроможності промислового 
підприємства 

2006 № 5 (77) 
35-37 

Моргачов Ілля 
Організаційно-економічний механізм 
управління ефективною діяльністю 
проектних організацій 

2006 № 5 (77) 
38-42 

Варяниченко 
Олена 

Прогнозування обсягу інвестицій з 
урахуванням еволюційного або 
деградаційного розвитку шахт 

2006 № 5 (77) 
42-45 
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Кірієнко Ольга Роль держави у становленні біржового 

ринку в Україні 2006 № 5 (77) 
46-49 

Коршунова 
Ганна 

Правова основа функціонування системи 
державного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності 

2006 № 5 (77) 
49-53 

Оденат Абуба-
кар Абуслкасим 

Управління оборотними активами 
промислових підприємств  2006 № 5 (77) 

54-57 

Дуда Максим, 
Тищук Тетяна 

Стратегічні напрями трансформації 
міжгалузевих пропорцій в економіці 
України 

2006 № 6 (78) 
6-16 

Кужда Тетяна, 
Кузьмін Олег 

Фактори інноваційного розвитку 
підприємств 2006 № 6 (78) 

16-19 
Кармазін 
В'ячеслав, 
Толпеко 
Олександра 

Формування та діагностика матричної 
(процесної) моделі підприємства на 
основі загальної теорії функціональних 
систем  

2006 № 6 (78) 
20-23 

Великий Юрій 
Роль соціально-економічних факторів  
у вдосконаленні системи управління 
виноробним підприємством 

2006 № 6 (78) 
23-25 

Андросова 
Лариса 

Аналіз умов праці на підприємствах 
України як необхідна умова реалізації 
державної соціальної політики  

2006 № 6 (78) 
25-31 

Дзюба Світлана, 
Чубаренко 
Ганна 

Етапи формування механізму впливу 
економічних служб на інноваційну 
діяльність підприємств 

2006 № 6 (78) 
31-35 

Кленін Олег 
Лізинг у процесі відтворення основного 
капіталу підприємства: проблеми та 
перспективи 

2006 № 6 (78) 
35-38 

Полуянов Воло-
димир, Полуяно-
ва Олена 

Склад і структура комунальної власності 
в сучасній Україні 2006 № 6 (78) 

39-44 

Новицька Олена 
Роль органів місцевого самоврядування 
у вдосконаленні економічного механізму 
природоохоронної діяльності  

2006 № 6 (78) 
44-48 

Марченко Олена 
Економіко-математична модель 
виймання запасів вугілля на шахтах  
з малими залишковими запасами  

2006 № 6 (78) 
48-52 

Павленко Ірина Особливості інвестиційної політики 
стосовно вугільної галузі й окремих шахт 2006 № 6 (78) 

52-55 

Теницька Олена Економіко-математична модель 
проведення штреку широким вибоєм 2006 № 6 (78) 

55-57 

Садовнікова 
Олена 

Проблеми активізації фінансової 
діяльності суб'єктів господарювання на 
фондовому ринку 

2006 № 6 (78) 
57-60 

Кириченко 
Олексій 

Місце та роль міжнародної інвестиційної 
позиції в системі статистичних 
індикаторів 

2006 № 6 (78) 
60-63 

Гончаров 
Валентин, 
Іванов Василь 

Прогнозування динаміки фінансово-
економічних показників і удосконалення 
управління економічною стійкістю 
промислового підприємства 

2006 № 6 (78) 
64-68 
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1.2. ІСТОРІЯ 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

 

1 2 3 4 

Пірко Василь Південно-східна Україна: короткі нариси 
з історії  1995 

№1 (1) 
32-35, 
№2 (2) 
33-38 

Нікольський 
Володимир 

Українці Донеччини, репресовані в 1937-
1938 рр.: соціологічний аналіз статистики 1995 №3 (3) 

37-44 

Нікольський 
Володимир 

НЕП 1920-х років на Донбасі: досвід для 
сьогодення 1996 

№5-6 
(5-6) 
57-61 

Вацеба Оксана Україна й українці в світовому 
олімпійському русі 1996 

№5-6 
(5-6) 
62-65 

Нікольський 
Володимир Голод 1925 року на Донбасі 1997 №1 (8) 

25-28 

Кожин Борис 500 років українським військово-
морським силам 1997 №1 (8) 

28-31 

Лях Роман Український флот в ретроспективі: 
погляд науковця 1997 №1 (8) 

31-32 

Нікольський 
Володимир 

"Особлива папка Політбюро ЦК КПУ": 
документи надзвичайної секретності  1997 

№4 (11)
38-41, 
№6 (13)
48-51 

Карапетян Лев Революційна українська партія на Кубані 1997 №8 (15)
49-53 

Пірко Василь Наступ царату на землі Війська 
Запорізького 1998 

№1-2 
(18-19) 
54-58, 
№3 (20) 
48-54 

Шевченко 
Анатолій 

Становлення і розвиток української 
міліції 1998 №4 (21) 

56-60 
Гросов 
Олександр Кам'яна бібліотека: гіпотези, загадки  1998 №4 (21) 

61-62 

Шевченко 
Анатолій 

Участь міліції України в боротьбі проти 
німецько-фашистських загарбників в 
перший період Великої Вітчизняної війни 
(1941-1942 рр.) 

1998 №5 (22) 
29-31 

Пірко Василь Заселення Степової України  
в ХVI-ХVIII ст. 1998 №5 (22) 

32-34 

Міхеєва Оксана 
Кримінальна злочинність перехідних 
історичних періодів. Досвід для 
сьогодення 

1998 №5 (22) 
35-39 

Футулуйчук 
Василь 

Досвід становлення національних 
силових структур (XI1919-VII1920) 1999 

№1-2 
(25-26) 
53-55 

Бредихін Андрій 
Ретроспектива торговельно-економічної 
співпраці України з Латинською 
Америкою  

1999 
№1-2 
(25-26) 
55-59 
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Чальцева Олена 
Православна церква та болгарське 
національне відродження  
(50-70 рр. XIX ст.) 

1999 
№1-2 
(25-26) 
60-62 

Новгородський 
Олег 

До питання про історію Російської 
Православної церкви за кордоном 1999 

№1-2 
(25-26) 
63-66 

Розумний 
Віталій 

Іслам і християнство в третьому 
тисячолітті: протистояння чи діалог? 1999 

№1-2 
(25-26) 
67-70 

Лагоша Микола Органи міліції Донеччини в 1945-1953 рр. 1999 №3 (27) 
59-62 

Липинський 
Віталій 

Соціальний захист дитинства в Україні  
у 20-ті роки 1999 №3 (27) 

63-65 

Футулуйчук 
Василь 

Використання у сучасному виховному 
процесі традицій військово-патріотичного 
виховання Української Галицької Армії 
ЗУНР (1918-1920 рр.) 

1999 №4 (28) 
52-55 

Липинський 
Віталій 

Організації загальностудентського 
представництва і студентські профспілки 
України у 20-ті роки 

1999 №4 (28) 
56-58 

Христофорова 
Олександра 

Рівень та структура заробітної плати 
робітників металургійної промисловості 
Донецького регіону (1900-1914 рр.) 

1999 №4 (28) 
58-61 

Лагоша Микола Кадри міліції України в 1945-1953 рр. 1999 №4 (28) 
62-65 

Вовканич 
Степан, Цапок 
Сергій 

Походження українців: спроба наукового 
аналізу 1999 №5 (29) 

44-52 

Тригуб 
Олександр 

Історія заснування єпархії 
Катеринославської та Херсонської  
(1775-1837) 

1999 №5 (29) 
53-57 

Рибаченко Лідія З історії підготовки національних кадрів 
для зарубіжних країн 1999 №6 (З0) 

44-48 

Пірко Василь Кальміуська паланка 1999 №6 (З0) 
48-52 

Білий Дмитро „Кубанське питання” в українському 
історичному контексті 1999 №6 (З0) 

53-58 

Заблоцька Кіра 
Соціально-професійна структура 
робітників промисловості України  
(60-ті – перша половина 80-х рр.) 

1999 №6 (З0) 
59-63 

Петровський 
Володимир 

Спадщина радянського періоду та 
українсько-російські відносини кінця  
XX століття (очима заходу)  

2000 №1 (32) 
35-41 

Задунайський 
Вадим, Панте-
люк Микола 

Історія відродження українського 
козацтва на Донеччині (1988-1998)  2000 №1 (32) 

41-48 

Киричук Юрій Українсько-польське збройне 
протистояння у 1942-1943 рр.  2000 №1 (32) 

48-52 
Стременецька 
Вікторія 

Українізація державного апарату  
на півдні України в 1923-1925 рр. 2000 №1 (32) 

52-57 
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Папазова 
Анжела 

Проникнення ордену єзуїтів  
у східнослов'янські землі 2000 №1 (32) 

57-61 

Титаренко 
Дмитро 

Стан освіти на Донеччині  
в 1941 -1943 рр. за матеріалами 
окупаційної періодичної преси  

2000 №1 (32) 
61-64 

Зубкова Юлія 
Ватикан в країнах Латинської Америки: 
проблеми реалізації політики католиць-
кої церкви в латиноамериканському 
регіоні в 60-і - 70-і роки XX ст. 

2000 №1 (32) 
64-69 

Богуславська 
Валентина 

Пошуки нового змісту освіти в період 
національно-демократичної революції  
в Україні (1917-1920 рр.)  

2000 №1 (32) 
69-74 

Кравченко 
Володимир, 
Діденко Віктор 

Місцеве самоврядування України у 
контексті європейського досвіду 2000 №2 (33)

55-60 

Косиков Вале-
рій, Іващенко 
Катерина 

Еміграційні історико-археологічні центри 
в Чехословаччині: пошук перерваних 
традицій  

2000 №2 (33)
60-65 

Щербиніна 
Олена 

Внесок іноземних підприємців у розвиток 
соціальної інфраструктури Донецько-
Придніпровського регіону (1861-1914) 

2000 №2 (33)
65-68 

Петровський 
Володимир 

Етнолінгвістичний аспект сучасних 
українсько-російських взаємин 2000 №2 (33) 

68-73 
Додонов 
Олександр 

Участь робітників у боротьбі за владу  
в ході перебудови 2000 №2 (33) 

73-77 
Михненко 
Анатолій 

Деякі питання історії Донбасу  
1917-1920 рр.  2000 №2 (33) 

77-83 

Будзінський 
Тарас 

Міждержавні та наднаціональні тенденції 
в Європейському Союзі (процедурний 
аспект) 

2000 № 3 (34) 
59-64 

Богуславська 
Валентина, Ва-
силенко Люд-
мила, Парінов 
Михайло 

Деякі аспекти викладання історії України 
у вищому навчальному закладі  2000 № 3 (34) 

64-67 

Литвяк 
Олександр 

Історична роль фактора протестантизму 
в процесі формування державності 
Німеччини 

2000 №4 (35) 
37-45 

Петровський 
Володимир 

Динаміка українського націоналізму і 
російське суспільство (на базі новітніх 
історіографічних джерел Заходу) 

2000 №4 (35) 
48-55 

Бікла Олена Участь Сполучених Штатів у 
Західносахарському конфлікті 2000 №4 (35) 

55-60 

Петровський 
Володимир 

Феномен російського націоналізму та 
сучасні українсько-російські стосунки у 
відображенні вчених далекого зарубіжжя 

2000 №5 (36) 
51-58 

Нестеренко 
Роман 

Економічне диво Іспанії в ретроспективі 
(60-90-і). Нові погляди на особливості 
росту 

2000 № 5 (36) 
58-61 

Богуславська 
Валентина 

Розробка концептуальних основ 
народної освіти та перші кроки її 
організації в УНР за добу Центральної 
Ради (березень-квітень 1918 рр.) 

2000 №5 (36) 
61-64 
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Бікла Олена Головні проблеми "пісочного" конфлікту 2000 № 5 (36)
64-68 

Ясінський 
Богдан Україніка у бібліотеці Конгресу США 2000 №6 (37) 

34-36 
Нестерцова 
Світлана, 
Нестерцова 
Олександра 

Бюрократичний судовий апарат царської 
Росії корупційні прояви і запобіжні заходи 2000 №6 (37) 

36-38 

Кучик 
Олександр 

Зовнішньополітичні альтернативи 
української Центральної Ради 2001 №1 (38) 

32-37 
Стременецька 
Вікторія 

Проведення українізації в сільській міс-
цевості Півдня України у 1920-1930 рр.  2001 №1 (38) 

37-42 

Петровський 
Володимир 

Пошуки моделей розвитку Росії і України 
в історичному та оєвропейському 
вимірах: порівняльний аспект  
(найновіші західні дослідження) 

2001 №2 (39) 
62-71 

Соболь 
Валентина 

Діаріуш Дмитра Туптала: реінтерпретація 
в світлі проблем наратології 2001 №2 (39) 

71-74 

Задунайський 
Вадим 

Українські козацько-лицарські традиції  
в Наддніпрянській армії УНР  
(1917-1919 рр.)  

2001 №3 (40) 
60-63 

Гончаренко Інна Емоційне життя українців у XVI-XVІІ ст.: 
жорстокість у контексті епохи  2001 №4 (41) 

54-57 

Задунайський 
Вадим 

Вплив української військово-лицарської 
традиції на козацький устрій минулих 
часів і сьогодення 

2001 №4 (41) 
57-60 

Студінський 
Володимир 

Раціоналізаторство та винахідництво на 
підприємствах паперової промисловості 
України (20-80 роки XX ст.) 

2001 №5 (42) 
74-77 

Бікла Олена Історіографія-проблеми Західної Сахари 2001 №5 (42) 
77-83 

Стяжкіна Олена 
Якісні характеристики моделювання 
жіночого образу в ЗМІ України в 50 - на 
початку 90 років 

2001 №5 (42) 
83-87 

Абдулаєва 
Марина 

Християнські храми в житті грецького 
населення Керчі та Єнікалє наприкінці 
XVIII - ХХст.  

2001 №5 (42) 
87-90 

Шевченко 
Анатолій 

Організація залізничної міліції в Україні 
напередодні другої світової війни 2001 № 6 (43) 

65-68 

Подибайло 
Марія 

Моделювання національної політики 
більшовиків через призму політики 
українізації (1920- початок 30-х рр.)  

2001 
№ 6 
(43) 68-
71 

Студінський 
Володимир 

Формування заробітної плати у 
паперовій промисловості України в 
першій половині 1920-х років  

2001 №6 (43) 
71-73 

Мармазова 
Тетяна 

Ідейні передумови і спрямованість 
Махновського руху 2001 №6 (43) 

73-76 

Малєєва Тетяна Кустарна промисловість Полтавської 
губернії у період з 1864 по 1914 рр. 2001 №6 (43) 

76-79 

Петровський 
Володимир 

Історичне минуле як чинник сучасних 
українсько-російських відносин 
(зарубіжна історіографія)  

2002 №1 (44) 
58-65 
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Студінський 
Володимир 

Розвиток сировинної бази паперової 
промисловості України у ХХ столітті: 
історія проблеми  

2002 №1 (44) 
65-68 

Коробка Вадим 
Розвиток законодавства російської 
імперії про міське самоврядування  
в останній третині XIX ст.  

2002 №1 (44) 
68-71 

Куренков Віктор Сучасний стан і перспективи донського 
козацтва  2002 №1 (44) 

71-74 

Шевченко 
Анатолій 

Організація Державної автомобільної 
інспекції та її боротьба з аварійністю  
на дорогах України напередодні  
Другої Світової війни  

2002 №1 (44) 
74-76 

Кузьменко 
Михайло 

Репресивна політика сталінського 
режиму стосовно науково-педагогічної 
інтелігенції радянської України  
у 20-30 роки XXст.  

2002 №2 (45) 
25-28 

Студінський 
Володимир 

Організація та оплата праці робітників на 
папероробних підприємствах України  
у 80-90-х рр. ХІХ ст.  

2002 №2 (45) 
28-31 

Футулуйчук 
Василь 

Історична цінність козацької спадщини у 
вихованні патріотизму українських вояків 
1914-1920 рр.  

2002 №2 (45) 
31-34 

Шевченко 
Анатолій 

Організаційно-правова діяльність 
співробітників транспортної міліції 
України в перші роки Великої Вітчизняної 
війни (1941-1942 рр.)  

2002 №2 (45) 
34-37 

Гончаренко Інна Уявлення про час у ментальності 
українців XVI-XVII ст.  2002 №2 (45) 

37-40 

Довбня Ольга 
Залучення селян у промисловість та 
будівництво в результаті організованого 
набору у 1929-1932 рр.  

2002 №2 (45) 
40-45 

Мотенко 
Ярослав 

Національне питання в ідеології 
селянського руху в Харківській губернії 
(1917-1921 рр.) 

2002 №4 (47) 
43-47 

Студінський 
Володимир 

Висвітлення питань розвитку 
українського папірництва у польській 
історіографії  

2002 №5 (48) 
50-52 

Сівер 
Олександр 

Етнонаціональна ідеологія: приклад 
чорноморських шапсугів (Росія)  2002 №5 (48) 

52-55 

Зубкова Юлія Латинська Америка: соціальні проблеми  
і католицька церква в 60-ті роки ХХ ст.  2002 №6 (49) 

83-88 
Сівер 
Олександр 

Сутність етнічної ідентифікації як 
теоретична проблема етнології  2002 №6 (49) 

88-91 
Липинський 
Віталій 

„Пролетаризація” вищої школи в УСРР  
у 1920-і роки: справжня та вигадана  2002 №6 (49) 

91-94 

Марчук Василь 
Греко-католицька церква в суспільному 
розвитку України: відновлення і офіційне 
визнання на переломі 80-90-х рр. ХХ ст.  

2002 №6 (49) 
94-97 

Левченко 
Микола 

Проблема наростання конфлікту  
між Італією та Туреччиною  
(січень - вересень 1911 р.)  

2002 № 7 (50) 
52-56 

Петровський 
Володимир 

Оцінка пострадянологією стану  
та перспектив українсько-російських 
відносин на початку XXI ст. 

2002 № 7 (50) 
56-61 
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Шевченко 
Анатолій 

Державна автомобільна інспекція 
Сталінської області у боротьбі за  
безпеку дорожнього руху наприкінці  
30-х - початку 40-х років 

2002 № 7 (50) 
61-63 

Левченко 
Микола 

Загострення лівійської проблеми на 
початку ХХ ст. і підходи до її вирішення  
в італійському суспільстві  

2003 №1 (51) 
91-95 

Пахоменко 
Сергій 

Заходи Донецького обкому КПУ щодо 
національно-культурного розвитку 
грецької спільноти Приазов'я у роки 
перебудови  

2003 №4 (54) 
77-81 

Довбня Ольга Суспільно-політичні фактори змін  
у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.  2003 №4 (54) 

81-86 

Безбах Віктор 
Формування виховних структур у 
збройних силах незалежної України  
в 1991-1992 рр.  

2003 №4 (54) 
86-89 

Мармазова 
Тетяна 

Періодизація та історичне значення 
махновського руху  2003 №4 (54) 

89-93 

Ступак Федір Навчально-виховні заклади приказів 
громадської опіки  2003 №4 (54) 

93-96 
Футулуйчук 
Василь, 
Футулуйчук 
Микола, 
Хруслов Борис 

Ретроспектива державотворчих процесів 
в Україні  2003 №5 (55) 

67-73 

Шевченко 
Анатолій 

Взаємодія залізничної міліції з органами 
державної безпеки щодо забезпечення 
транспортних комунікацій від 
кримінально-злочинного елемента  
у 1943-1944 рр.  

2003 №5 (55) 
73-76 

Велігодський 
Віталій 

Інститут Представництва Президента 
України в Криму: історія становлення  2003 №6 (56) 

78-82 

Мусаєва Улькер З історії сходознавчих досліджень  
у Кримській АРСР 2003 №6 (56) 

82-84 

Непомнящий 
Андрій 

Сходознавчі студії в історичному 
кримознавстві в першій половині  
XIX століття  

2003 №6 (56) 
84-89 

Марциновський 
Павло 

Український експорт наприкінці XIX - 
початку XX століття  2003 №6 (56) 

89-92 

Стефанюк 
Галина 

Німецька освітня політика на окупованій 
території України (1941-1944 рр.)  
в історіографії  

2003 №7 (57) 
49-54 

Бутирін Євген, 
Кравченко 
Володимир, 
Футулуйчук 
Василь 

Історико-політичні та правові аспекти 
становлення парламентаризму в Україні 
на зламі ХХ-ХХІ ст.  

2003 №7 (57) 
54-61 

Шевченко 
Анатолій 

З історії формування органів внутрішніх 
справ на залізничних і водних 
магістралях  

2003 №7 (57) 
61-66 
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Петровський 
Володимир 

Чи настала нова фаза в українсько-
російських відносинах (за сторінками 
західних видань)?  

2003 №7 (57) 
66-70 

Студінський 
Володимир 

Соціальні протистояння у паперовій 
галузі України на початку ХХ століття  2003 №7 (57) 

70-73 

Згінник Олена 
Грецьке торговельне судноплавство  
в останній чверті XVIII - на початку  
XIX століття  

2003 №7 (57) 
73-79 

Ступак Федір Богадільні та виправні установи приказів 
громадської опіки в Україні  2003 №7 (57) 

79-82 

Лагоша Микола 
Діяльність міліції України по ліквідації 
дитячої безпритульності і бездоглядності 
в післявоєнні роки (1946-1953 рр.)  

2003 №7 (57) 
82-85 

Пономарьова 
Ірина 

Сучасні напрями етнологічних 
досліджень греків Північного Приазов'я  2003 №7 (57) 

85-90 

Студінський 
Володимир 

Здійснення політики спеціалізації 
целюлозно-паперових підприємств 
України в 1960-і роки  

2003 №8 (58) 
77-81 

Ступак Федір З історії приказної медицини  2003 №8 (58) 
81-85 

Згінник Олена 

Грецька торговельна діаспора в останній 
чверті XVIII - на початку XIX ст.  
(До питання про вивчення 
самосвідомості греків)  

2003 №8 (58) 
85-90 

Головацька 
Оксана 

Передумови третьої хвилі української 
еміграції. Особливості поселення 
українців у Канаді  

2003 №8 (58) 
90-96 

Кравченко 
Володимир, 
Шевченко 
Анатолій 

Боротьба співробітників органів 
внутрішніх справ України щодо 
забезпечення належного порядку  
на Одеській та Південно-Західній 
залізницях у 1944-1945рр.  

2003 №8 (58) 
96-99 

Бондаренко 
Віктор 

Маловідомі імена нової генерації 
господарників Донбасу  
передвоєнної доби  

2003 №8 (58) 
99-102 

Пономарьова 
Ірина 

Етнічна специфіка духовної культури 
греків Приазов'я (за матеріалами 
весільної обрядовості)  

2003 №8 (58) 
102-106

Алфьоров 
Микола 

Міграційні та демографічні процеси  
у Донецькій області 1943-1951 рр. 2004 №1 (59) 

26-29 

Кузьменко 
Михайло 

Заробітна плата та засоби існування 
педагогів загальноосвітньої школи 
радянської України у 1920-1930 рр. 

2004 №1 (59) 
29-35 

Болбат Тетяна 

Участь населення Західної та 
Центральної України в економічному  
і національно-культурному розвитку 
Донбасу (1939-1970-ті рр.) 

2004 №1 (59) 
35-38 

Лагоша Микола 
Взаємодія органів міліції й населення в 
охороні громадського порядку в Україні  
у повоєнні роки (1945-1953) 

2004 №1 (59) 
39-41 
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Шевченко 
Анатолій 

Організаційно-правове становлення 
спеціальних підрозділів міліції України  
на залізничному та водному транспорті  
у 20-ї роки XX сторіччя.  

2004 №1 (59) 
42-44 

Алфьоров 
Микола 

Міграційні та демографічні процеси  
у Луганській області 1943-1951 рр. 2004 №2 (60) 

12-16 

Мазітова Лариса 
Проблеми екології праці й охорони 
здоров'я у вугільній промисловості 
Донбасу у 50-і роки ХХ століття 

2004 №2 (60) 
16-19 

Стівенс Наталя 
Кримські татари і фактор турецького 
впливу в українсько-російських дебатах 
стосовно Криму 

2004 №2 (60) 
19-23 

Рощина Лариса 

Реалізація принципів та критеріїв 
формування колективів слухачів 
православних духовних навчальних 
закладів в незалежній Україні 

2004 №2 (60) 
23-25 

Шевченко 
Анатолій 

Діяльність співробітників дорожнього 
відділу міліції Сталінської (Придніпровсь-
кої) залізниці в повоєнний період 

2004 №2 (60) 
26-28 

Лагоша Микола 
Діяльність міліції України з охорони 
громадського порядку у повоєнний 
період (1945-1953 рр.) 

2004 №2 (60) 
29-32 

Зварич Роман  Демократичні тенденції в українському 
державотворенні в антську добу 2004 №2 (60) 

32-35 

Нікітенко 
Костянтин 

Приватні підприємства України в умовах 
переходу до нової економічної політики 
(1921-1922 рр.) 

2004 №2 (60) 
36-39 

Червоненко 
Галина 

Історико-правові аспекти діяльності 
адміністративної служби міліції України у 
другій половині 60-70-х рр. ХХ століття 

2004 №3 (61) 
58-61 

Алфьоров 
Микола 

Депортації українського населення  
в Донбас 1944-1949 рр. 2004 №3 (61) 

61-65 
Пономарьова 
Ірина 

Етнокультурні контакти греків Приазов'я 
(на прикладі традиційної грецької кухні)  2004 №3 (61) 

65-67 

Гулая Ольга 
Греки Північного Приазов'я: історичний 
аспект дослідження фольклорної та 
жанрової традиції у ХХ столітті 

2004 №3 (61) 
68-71 

Ковалевська 
Ольга 

Жінка в історії розвідки, контр розвідки і 
провокаторської діяльності 2004 №3 (61) 

72-75 

Ніколаєнко 
Наталя 

Функції релігії та їх зв'язок з охоронно-
правничими функціями держави: 
історичний аспект 

2004 №3 (61) 
75-79 

Алфьоров 
Микола 

Порівняльний аналіз міграційних  
та демографічних процесів у 
Ворошиловградській і Сталінській 
областях (1943-1951 рр.) 

2004 №4 (62) 
55-59 

Стефанюк 
Галина 

Українське вчительство Західної України 
в період німецького "нового порядку" 
(1941-1944 р.) 

2004 №4 (62) 
60-63 

Нікітенко 
Костянтин 

Кредитування приватних підприємств 
України на початку нової економічної 
політики (1921-1923 рр.) 

2004 №5 (63) 
50-54 
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Головко Микола 

Трансформація ідеології радянської 
влади та націоналістичного руху України 
під впливом подій Другої світової війни: 
погляди зарубіжних історіографів 

2004 №5 (63) 
54-59 

Алфьоров 
Микола 

Наслідки другого розміну районів між 
Польщею та УРСР в 1951 р. для 
Сталінської області 

2004 №5 (63) 
60-63 

Мазітова Лариса 

Проблеми кризового стану охорони  
праці у вугільній промисловості України  
в 50-і роки ХХ століття в оцінці 
профспілки гірників 

2004 №5 (63) 
64-67 

Кравченко 
Володимир, 
Футулуйчук 
Василь 

Джерельна база дослідження проблеми 
організації та діяльності Верховної Ради 
України на зламі ХХ -ХХІ століть 

2004 №5 (63) 
68-71 

Мишечкін 
Геннадій 

Діяльність вищих навчальних закладів 
недержавної форми власності з 
підготовки істориків в Україні  
(90 - і рр. ХХ - початок ХХІ ст.)  

2004 №5 (63) 
71-76 

Головко Микола 

Діяльність громадських інституцій 
України в роки Другої світової війни: 
погляди вітчизняних історіографів 
повоєнних десятиліть 

2004 №7 (65) 
44-51 

Алфьоров 
Микола 

Динаміка чисельності населення 
Донбасу у 1943-1951 рр. 2004 №7 (65) 

51-54 

Мишечкін 
Геннадій 

Забезпечення історичних фа культетів 
вищих навчальних закладів України 
науково-педагогічними кадрами  
у 1990-1995 рр. 

2004 №7 (65) 
55-59 

Пономарьова 
Ірина 

Російський етнографічний музей  
як зберігач традиційної культури 
маріупольських греків 

2004 №7 (65) 
59-62 

Матвійко Ірина, 
Пономарьова 
Ірина 

Етнодемографічна та етносоціальна 
характеристика греків Приазов'я (на 
прикладі дослідження погосподарських 
книг с. Мангуш 1947-1949 рр.)  

2005 № 1 (67)
41-44 

Божко Раїса, 
Пономарьова 
Ірина 

Традиційна культура Маріупольських 
греків в експозиції Маріупольського 
краєзнавчого музею (до 85-річчя 
Маріупольського краєзнавчого музею) 

2005 № 1 (67) 
44-47 

Агапов 
Володимир 

Техногенна катастрофа в Центральному 
районі Донбасу: причини і прояви  
(1989-1990 рр.) 

2005 № 1 (67)
48-52 

Алфьоров 
Микола 

Порівняльний аналіз міграційних та 
демографічних процесів у Вороши-
ловградській (Луганській) і Сталінській 
областях 1952-1959 рр. 

2005 № 1 (67)
52-55 

Куріленко 
Світлана 

Політика Федеративної Республіки 
Німеччини щодо Російської Федерації  
на рубежі ХХ-ХХІ ст. 

2005 №1 (67) 
56-59 

Романишин 
Юрій 

ОУН і УПА як історична реальність 
суспільно - політичного життя України  2005 № 2 (68) 

47-55 
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Саржан 
Анатолій 

Відбудова металургійного комплексу 
Донбасу у перші повоєнні роки  
(1945-1950 рр.)  

2005 № 2 (68) 
55-58 

Алфьоров 
Микола 

Динаміка чисельності населення 
Донбасу у 1952-1959 рр.  2005 № 2 (68) 

58-61 

Куріленко 
Світлана 

Формування зовнішньої політики 
Об'єднаної Німеччини у період із 1989 р. 
по 1999 р.  

2005 

№ 2 (68) 
62-65, 
№ 4 (70) 
62-65 

Пірко Василь Витоки промисловості Донбасу  2005 № 3 (69) 
98-103 

Гришин 
Володимир 

Підприємництво та бізнесу внутрішній 
торгівлі в період розвитку держави 
Київська Русь (980 -1132 рр.) 

2005 №4(70)5
0-53 

Гурак Ігор 

Українське студентство Східної Галичини 
у середині 70-х рр. ХІХ ст.: пошуки нових 
шляхів розвитку та зміни національно-
політичного обличчя  

2005 № 4 (70) 
54-57 

Алфьоров 
Микола 

Місце зовнішніх міграцій населення в 
Донбас у відновленні і формуванні його 
трудових ресурсів у 1943 - 1951 рр. 

2005 №4 (70) 
57-61 

Перепелиця 
Євген 

Українсько-італійське інвестиційне спів-
робітництво у контексті двосторонньої 
економічної співпраці 1990-х - 2000-х рр.  

2005 № 4 (70) 
65-67 

Щербін Лілія 
Ставлення кадетів до української 
державності в період Центральної Ради 
(березень-липень 1917 р.)  

2005 № 5 (71) 
44-49 

Кузьменко 
Михайло 

Архівні матеріали ЦДАГО України та 
ЦДАВО України з проблеми діяльності 
інституту червоної професури  
у 20 – 30-ті роки ХХ ст.  

2005 № 5 (71) 
49-52 

Алфьоров 
Микола 

Вплив голоду 1946-1947 рр. на 
міграційно-демографічні процеси у 
Донбасі в 1946 - 1947 рр. 

2005 № 5 (71) 
53-56 

Грабовецький 
Володимир, 
Футулуйчук 
Василь 

Українське козацтво і Прикарпаття  2005 № 5 (71) 
57-61 

Петровський 
Володимир Грузія після „революції троянд”  2005 № 6 (72) 

66-75 

Шилова 
Світлана 

Геополітичні аспекти Німеччини у другій 
половині ХХ століття у зв'язку з „східною 
політикою” 

2005 № 6(72) 
75-78 

Алфьоров 
Микола 

Основні риси державної міграційно-
демографічної політики в Донбасі  
в 1943-1951 рр. 

2005 № 6 (72) 
79-82 

Кузьменко 
Михайло 

Карпеко О.О. – педагог, вчений, 
державний діяч 2005 № 6 (72) 

82-85 
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Довган Юрій 
Проблема визнання УНР Францією та 
Великою Британією в грудні 1917 – січні 
1918 р. у вітчизняній історіографії 

2005 № 6 (72) 
86-89 

Новікова 
Світлана 

Внесок греків у розвиток торгового 
судноплавства в Азовському морі  
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

2005 № 6 (72) 
90-92 

Шологон Лілія 
Хроніка діяльності Наукового товариства 
ім. Шевченка на сторінках "Записок НТШ" 
(1892-1914 рр.)  

2006 № 1 (73) 
54-60 

Нікітенко 
Костянтин 

Роль кредитування промислової 
кооперації України в умовах НЕПу 2006 № 1 (73) 

60-63 
Стефанюк 
Галина 

Українське питання в контексті німецької 
східної політики (1941 - 1944 рр.) 2006 № 1 (73) 

63-66 

Болбат Тетяна 
Початок культурного відродження 
національних меншин Східної України  
у 1989 році 

2006 № 1 (73) 
66-70 

Петровський 
Володимир Молдова: в лабіринті проблем 2006 № 1 (73) 

70-78 

Міщук Андрій 
Роль Юліана Целевича в процесі 
вдосконалення діяльності товариства 
"Руська бесіда" 70-80-х рр. XIX ст.  

2006 № 2 (74) 
50-53 

Кам'янський 
Петро 

Станіславська Єпархія за єпископства 
Андрея Шептицького (1899-1900 рр.) 2006 № 2 (74) 

54-58 
Рудченко 
Катерина 

Економічний аспект в історичному 
розвитку степового лісорозведення 2006 № 2 (74) 

58-62 

Мотенко 
Ярослав 

Безпартійні селянські конференції як 
засіб формування політичної культури 
селянства Харківщини (1920 р.) 

2006 № 2 (74) 
62-64 

Нікітенко 
Костянтин 

Боротьба партійно-господарських органів 
за "радянське обличчя" промислової 
кооперації в Україні 1920-х рр. 

2006 № 2 (74) 
65-68 

Шарпатий 
Віктор 

Кадрові зміни в Наркоматі соціального 
забезпечення УРСР в період 
становлення тоталітаризму  

2006 № 2 (74) 
69-72 

Кузьменко 
Михайло 

"Боротьбист" Олександр Полоцький: 
другий заступник Наркома освіти УСРР 
М.О. Скрипника 

2006 № 2 (74) 
72-74 

Лаврова Ірина 
Аргентина: соціальна політика в умовах 
переходу до ринкової моделі 
господарювання (90-і рр. ХХ ст.) 

2006 № 2 (74) 
75-85 

Гришин 
Володимир 

З історії підприємництва та економічного 
управління господарством у Київській 
Русі (882-978 рр.) 

2006 № 3 (75) 
64-69 

Задунайський 
Вадим 

Володіння холодною зброєю в польській 
та козацькій кавалерії під час Першої 
світової війни  

2006 № 3 (75) 
70-73 

Нікітенко 
Костянтин 

Методологічний інструментарій 
дослідження недержавного сектора  
промисловості України в умовах НЕПу 

2006 № 3 (75) 
73-75 

Фесенко Андрій Розвиток обновленського руху в 
східному регіоні України у 20-х рр. ХХ ст. 2006 № 3 (75) 

76-81 
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Зуєв Костянтин Політика держави щодо мусульман 
Східної України в радянський період 2006 № 3 (75) 

82-86 

Шологон Лілія 

Періодичні видання Галичини 
міжвоєнного періоду як джерела з історії 
літературного життя українців краю 
другої половини XIX - початку XX ст. 

2006 № 4 (76) 
63-65 

Кам'янський 
Петро 

Митрополит Андрей Шептицький та 
єпископ Григорій Хомишин в боротьбі за 
українську церкву і державність в першій 
половині ХХ століття  

2006 № 4 (76) 
66-70 

Іваньков Ігор 
Правовий статус етнічних німців України 
у системі нацистського "нового порядку" 
на Сході 

2006 № 4 (76) 
71-74 

Пішванова 
Тамара 

Вивчення історії українського козацтва і 
Козацько-Гетьманської держави в захід-
ній діаспорі у другій половині ХХ ст. 

2006 № 4 (76) 
75-83 

Тодоров Ігор Джерела студіювання європейської та 
євроатлантичної інтеґрації України 2006 № 4 (76) 

84-87 

Шалашна 
Наталія 

Діяльність Одеського товариства історії 
та старожитностей у галузі вивчення і 
збереження книжкових пам'яток  
(перша половина ХІХ ст.) 

2006 № 5 (77) 
57-61 

Заник Лариса 
Галицька "весна народів" 1848 року в 
контексті історіографії українського 
відродження ХІХ ст. 

2006 № 5 (77) 
61-66 

Винник Наталія 
Вибори і виборчі реформи в Східній 
Галичині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.  
в українській історіографії 

2006 № 5 (77) 
66-70 

Морозов Руслан Переселенський рух білоруського народу 
в 20-30 рр. ХХ сторіччя 2006 № 5 (77) 

70-72 

Ліпкевич 
Світлана 

Оборонна політика Латвійської 
Республіки щодо інтеграції у 
Північноатлантичний альянс 

2006 № 5 (77) 
73-77 

Чередниченко 
Олександр Іон Ілієску: історико-політичний портрет 2006 

№ 5 (77) 
77-82, № 
6 (78) 
100-106 

Бровендер 
Юрій, Гайко 
Геннадій 

Картамиський гірничо-металургійний 
комплекс пізньобронзової доби 2006 № 6 (78) 

69-73 

Якимович 
Богдан 

"Лис Микита" і "Мойсей" Івана Франка: до 
питання ґенези ідеї українського 
профетизму 

2006 № 6 (78) 
74-77 

Замуруйцев 
Олексій 

Розвиток видавничої діяльності у 
німецькомовного населення  
Таврійської губернії наприкінці  
ХІХ - на початку ХХ ст. 

2006 № 6 (78) 
78-80 

Задунайський 
Вадим 

Вплив козацької спадщини на розвиток 
військового вишколу української кінноти 
УНР на початку 20-х рр. XX cт. 

2006 № 6 (78) 
81-83 
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Роговий 
Владислав 

Роль Микити Шаповала в організації 
допомоги українському студентству  
в еміграції 

2006 № 6 (78) 
84-88 

Зуєв Костянтин Мусульмани Донбасу і Харківщини  
в радянський період 2006 № 6 (78) 

88-92 
Алфьоров 
Микола, 
Морозов Руслан 

Зміни у складі населення Донбасу  
в 1926 - 1939 рр. 2006 № 6 (78) 

93-95 

Пономарьова 
Ірина 

Етимологія та походження назв грецьких 
населених пунктів у Приазов'ї 2006 № 6 (78) 

96-99 
 

1.3. ФІЛОСОФІЯ 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 

Шевченко Ольга Смертна кара в Україні через призму 
громадської думки 1997 №4 (11)

41-46 
Білецький 
Віталій 

Проблема перевиховання в місцях 
позбавлення волі 1997 №4 (11)

46-49 
Кіпень 
Володимир 

Суспільна модернізація і нова філософія 
освіти  1998 №6 (23) 

46-49 

Кіпень 
Володимир 

Філософські моделі вищої освіти і 
сучасний стан освітньої практики 1999 

№1-2 
(25-26) 
48-52 

Попов 
Володимир 

Сучасна духовна криза і шляхи 
трансформації ментальних засад 
господарювання 

1999 №3 (27) 
53-55 

Блащишин Олег 
М. Данилевський і О. Шпенглер: дві 
концепції теорії культурно-історичних 
типів 

1999 №3 (27) 
56-58 

Блащишин Олег 
Філософсько-історичні прогнози  
М. Данилевського: Європа та Росія - 
сучасні реалії 

1999 №4 (28) 
46-49 

Сушинський 
Михайло Нормотворчість та оцінка 1999 №4 (28) 

49-52 
Сопільник 
Анатолій 

Новий функціональний патріотизм як 
основа здійснення української мрії 1999 №5 (29) 

26-29 
Кіпень 
Володимир 

Суспільна свідомість і вибори: 
парадоксальність чи внутрішня логіка?  1999 №5 (29) 

З0-36 

Пасько Ігор 
Феномен козацтва і деякі питання  
ґенези українського етносу 
(історіософські міркування) 

1999 №5 (29) 
21-25 

Альохіна Лідія Істина, добро і краса в управлінській 
діяльності 1999 №5 (29) 

37-41 

Білецький 
Віталій 

Філософсько-соціологічна парадигма 
пенітенціарної системи як елементу 
соціального управління 

1999 №5 (29) 
41-43 

Демінський 
Олексій 

Фізична культура як соціальний феномен 
(методологічний аспект) 1999 №6 (З0) 

32-34 
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Вовканич 
Степан 

Духовно-інформаційна мобільність нації 
та соціогуманістична політика України в 
третьому тисячолітті 

2000 №1 (32) 
19-24 

Заблоцький 
Віталій 

Суспільна ідеологія України: філософія  
і концептуальний дизайн 2000 №1 (32) 

24-31 

Мозгова Наталія 
Становлення духовно-академічної 
філософської традиції в Україні  
(початок XIX століття) 

2000 №1 (32) 
31-35 

Сушинський 
Михайло 

Мораль як соціальна норма в філософії 
екзистенціоналізму 2000 №2 (33) 

34-38 
Ємельянова 
Наталія Генезис та еволюція поняття нігілізму 2000 №2 (33) 

38-44 
Бурега Валерій, 
Донченко Олена 

Управлінська криза в Україні: 
демонстраційний потенціал 2000 №2 (33) 

44-49 
Заблоцький 
Віталій 

Глобалізація: теоретичний концепт, 
ідеологема практики трансформації 2000 №2 (33) 

49-53 

Манекін Роман Вибори в Росії завершилися: що далі? 2000 №2 (33) 
53-55 

Жовніренко 
Павло 

Об'єднана Європа: підстави, реалії  
та перспективи 2000 № 3 (34) 

46-48 
Кисельов 
Микола 

Про політичну згоду в українському 
суспільстві 2000 № 3 (34) 

48-51 
Сушинський 
Михайло Управління соціальними процесами 2000 №3 (34) 

51-54 
Кіпень 
Володимир 

Місія вузу: традиційні концепції  
та сучасні тенденції 2000 № 3 (34) 

54-59 
Кравченко 
Петро 

Сутність поняття "культурно-історичний 
досвід" 2000 № 4 (35) 

25-30 

Пасько Ігор Проблема універсалій: держава, 
громадянське суспільство, особистість 2000 №4 (35) 

30-37 
Сушинський 
Михайло 

Про предмет філософії в історичному 
розвитку 2000 № 5 (36) 

46-51 
Сушинський 
Михайло Влада в системі духовної культури 2000 №6 (37) 

30-32 
Білецький 
Володимир 

„Мозкові центри” в сучасному світі  
(1. „Мозкові центри” в США) 2000 №6 (37) 

32-34 

Панич Олексій Епістеміологічний скептицизм як основа 
політичної теорії Гоббса 2001 №1 (38) 

51-56 

Кравченко 
Петро 

Місце українського культурно-
історичного досвіду у порівняльному 
аспекті: „Схід-Захід”  

2001 №1 (38) 
56-63 

Сушинський 
Михайло Тотальність синергетики  2001 №1 (38) 

63-66 

Панич Олексій 
Епістемологічний скептицизм як основа 
по-літичної теорії Гоббса (2. Віра та 
пізнання як суспільний процес) 

2001 №2 (39) 
49-55 

Сушинський 
Михайло 

Соціально-філософська природа 
діяльності 2001 №2 (39) 

55-58 

Пасько Ярослав 
Приватний і публічний виміри полісного 
ладу: суперечності громадянсько-
владної моделі 

2001 №2 (39) 
58-62 
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Сушинський 
Михайло 

Особистість як об'єкт і суб'єкт моральної 
регуляції (методологічні проблеми) 2001 №3 (40) 

49-52 

Пасько Ігор Урбаністичний ренесанс: суспільство, 
держава, нація 2001 №3 (40) 

52-60 
Гаврилов 
Микола 

Прагматичні підвалини розсудочного 
вирішення питання про розподіл влади  2001 №4 (41) 

39-43 

Пасько Ігор Український націотворчий процес у колі 
політики: специфіка складових 2001 №4 (41) 

43-46 
Сушинський 
Михайло 

Традиції як феномен ментальності 
(методологічні проблеми) 2001 №4 (41) 

46-49 
Смеричевський 
Едуард 

Віртуальність у сучасній науковій 
літературі 2001 №4 (41) 

49-52 
Білецький 
Віталій 

Компаративний аналіз філософських 
парадигм пенітенціарії Польщі та Чехії 2001 №4 (41) 

52-54 

Узбек Костянтин Гармонія піфагорійської особистості 2001 №5 (42) 
60-64 

Коноваленко 
Наталія 

Проблема потреб та інтересів у соціаль-
ному управлінні (методологічний аналіз) 2001 №5 (42) 

64-70 

Гаврилов 
Микола 

Методологія вирішення Гегелем 
проблеми диференціації державної 
влади 

2001 № 5 (42) 
70-74 

Діденко Ніна Роль потреб та інтересів у формуванні 
мотивів і цілей управлінської діяльності 2001 №6 (43) 

56-58 
Гаврилов 
Микола 

Принципи організації державної влади 
народу 2001 №6 (43) 

58-62 

Смеричевський 
Едуард 

Проблема віртуальної реальності в 
суспільному розвитку: техніко-
економічний і соціальний аспект 

2001 №6 (43) 
62-65 

Гаврилов 
Микола 

Структура законодавчої влади у 
демократичній державі  2002 №1 (44) 

44-48 

Пасько Ярослав 
Клієнтелістські та громадянські виміри 
середньовічного ладу: суперечності 
суспільно-владної моделі  

2002 №1 (44) 
48-53 

Найдьонов 
Павло 

Еволюція поглядів Гегеля по проблемі 
відчуження 2002 №1 (44) 

53-58 
Гаврилов 
Микола Міра внутрішньої визначеності держави  2002 №2 (45) 

45-48 
Білокобильсь-
кий Олександр 

Евристична цінність міфу для сучасної 
філософії науки  2002 №2 (45) 

48-51 

Узбек Костянтин Істинність доказів (античний раціоналізм) 2002 №2 (45) 
51-56 

Литус Інна Теоретичні форми осягнення історії в 
постнеокласичному історичному пізнанні 2002 №4 (47) 

47-51 
Капустін 
Володимир 

Проблема виникнення міста як 
феномена цивілізації 2002 №4 (47) 

51-54 

Карась Анатолій 
Громадянське суспільство: етапи 
формування й концептуальні 
особливості інтерпретації  

2002 №4 (47) 
54-59 

Гаврилов 
Микола 

Ілюзія формування демократії на 
деспотичних основах 2002 №4 (47) 

59-63 
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Овчаренко 
Валентина 

„Західноєвропейське відродження” як 
ноосферна реалія XX сторіччя  2002 №4 (47) 

67-71 

Алексєєва 
Тетяна 

Соціально-філософські аспекти 
виправлення девіантної особистості 
підлітка  

2002 №5 (48) 
32-36 

Гаврилов 
Микола Форми прояву влади  2002 №5 (48) 

36-40 

Михалко Наталія 
Антропологічні стратегії та цілительні 
практики в середньовічній культурі  
(XII – XIV ст.)  

2002 №5 (48) 
40-45 

Узбек Костянтин Логіко-дедуктивне обґрунтування 
програмування  2002 №5 (48) 

45-50 

Карась Анатолій Свобода і дійсність громадянського 
суспільства  2002 №6 (49) 

49-55 

Джарти Василь Структура панівної еліти (філософський 
аналіз)  2002 №6 (49) 

55-59 
Афонов 
Анатолій 

Предметна діяльність і спілкування як 
необхідні умови соціалізації індивіда  2002 №6 (49) 

59-64 
Спесивцева 
Наталія 

Витоки есхатологічних ідей та „філософії 
історії” в західній філософії нового часу 2002 №6 (49) 

64-69 
Гаврилов 
Микола Засоби реалізації влади  2002 №6 (49) 

69-72 

Алексєєва 
Тетяна 

Філософсько-психологічний аспект 
професійної самосвідомості юриста  
в умовах діяльнісного освітнього 
середовища 

2002 №6 (49) 
72-76 

Кургузов Андрій Роль мови в процесі соціокультурної 
самоідентифікації особи  2002 №6 (49) 

76-80 

Узбек Костянтин Атомістичний раціоналізм Левкіппа – 
Демокріта 2002 № 7 (50) 

26-30 
Андреєва 
Тетяна 

Динаміка "я" і "ми" ідентичностей  
як індикатор розвитку людства 2002 № 7 (50) 

30-34 
Афонов 
Анатолій 

Роль предметної діяльності і спілкування 
як необхідні умови в соціалізації індивіда 2002 № 7 (50) 

34-38 
Гаврилов 
Микола Владні повноваження народу  2002 № 7 (50) 

38-41 
Білокобильсь-
кий Олександр  

Роль схоластики у формуванні онтоло-
гічного фундаменту науки нового часу 2002 № 7 (50) 

41-44 

Карась Анатолій 
Шотландська школа і Адам Фергюсон: 
етична природа громадянського 
суспільства  

2002 № 7 (50) 
44-52 

Альохіна 
Євгенія Філософія господарства С. Булгакова 2003 №1 (51) 

78-82 
Балінченко 
Світлана 

Комунікативні ознаки гармонійної 
взаємодії та її деформації  2003 №1 (51) 

82-86 
Гаврилов 
Микола Грані законодавчої творчості  2003 №2 (52) 

72-75 
Кравченко 
Петро 

Амбівалентна сутність соціального буття 
людини (кінець XIX - початок XX ст.)  2003 №2 (52) 

75-79 
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Кудояр 
Олександра 

Релігійний фактор у формуванні 
національної ідеї  2003 №2 (52) 

91-95 
Мандрагеля 
Володимир 

Сучасні підходи "реалізму" щодо 
збройних конфліктів  2003 №2 (52) 

95-99 

Сердюк Олена Вплив утилітаризму І. Бентама на 
вирішення проблем в бізнесі  2003 №2 (52) 

99-104 

Узбек Костянтин Витоки і підвалини античної механіки  2003 №3 (53) 
63-67 

Толмачова 
Марина 

Амбівалентна сутність соціального буття 
людини (кінець XIX - початок XX ст.)  2003 №3 (53) 

67-71 
Рибаков 
В'ячеслав 

До питання впливу освіти на виховання 
особистості  2003 №3 (53) 

71-74 

Ялі Іван Культурні рудименти цивілізації 2003 №3 (53) 
74-76 

Борисова 
Зінаїда 

Культурно-творча функція релігійної 
свідомості  2003 №4 (54) 

43-46 
Пантелєєва 
Ірина 

Гайдеґґерівська герменевтика як спосіб 
"безпонятійного філософування"  2003 №4 (54) 

46-52 
Сушинський 
Михайло Війна як філософська проблема  2003 №4 (54) 

52-59 
Попов 
Володимир 

Динаміка релігійного життя Донеччини на 
межі тисячоліть  2003 №4 (54) 

59-64 

Сердюк Олена Про ареотологічний підхід в етиці бізнесу 2003 №4 (54) 
64-68 

Гаврилов 
Микола  Сутність і форми існування держави 2003 №4 (54) 

69-72 
Корабельникова 
Лариса 

Політична соціалізація: сутнісно-
методологічний контекст 2003 №4 (54) 

72-77 

Чередниченко 
Олександр 

Роль конфуціанського вчення у 
проходженні реформ в Китаї.  
Досвід для України 

2003 №5 (55) 
40-51 

Карась Анатолій 
Концептуальні витоки розрізнення 
суспільства і держави в Європейській 
Модерності 

2003 №5 (55) 
51-56 

Діденко Ніна 
Філософські аспекти організаційно-
управлінського процесу при вирішенні 
сучасних соціальних конфліктів 

2003 №5 (55) 
56-60 

Гаврилов 
Микола 

Сутність влади у формі управління  
у демократичній державі 2003 №5 (55) 

60-64 
Сушинський 
Михайло Сучасна семіотика (Проблема методу) 2003 №5 (55) 

64-67 
Найдьонов 
Павло 

Відчуження і праця. Концептуальна 
модель відчуження  2003 №7 (57) 

90-94 

Діденко Ніна 
Гуманістична спрямованість 
філософсько-правових поглядів 
Феофана Прокоповича 

2003 №7 (57) 
94-98 

Гапон Надія 
Гендерні дослідження у XX сторіччі: 
корективи соціально-гуманітарного 
знання  

2003 №7 (57) 
98-102 
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Гапон Надія 
Тілесні мікрополітики ґендеру: 
дискурсивний аналіз минулого  
та сучасності  

2003 №8 (58) 
73-77 

Узбек Костянтин Вплив математики і механіки на розвиток 
філософії 2004 №2 (60) 

3-8 
Бурего 
Олександра 

Особистісний тип: психологічні  
та соціальні детермінанти  2004 №2 (60) 

8-12 
Гіжа Андрій, 
Ковальов Сергій Образ часу у Августина 2004 №7 (65) 

63-66 

Холап Ганна Наука та релігія: культурний контекст, 
протиріччя і точки дотику 2004 №7 (65) 

67-68 
Чорноморденко 
Іван 

Епістемологічні практики в 
Східноазійській цивілізації  2005 № 2 (68) 

65-68 

Карась Анатолій Дискурсивні бар’єри на шляху до 
європейського вибору України  2005 № 3 (69) 

103-108 

Пасько Ігор Боротьба за владу чи зіткнення 
цивілізацій?  2005 № 3 (69) 

108-112 

Андрос Євген Проблеми становлення громадянського 
суспільства в Україні  2005 № 3 (69) 

113-119 

Гіжа Андрій Метаконцептуальний рівень осмислення 
проблеми часу  2005 № 5 (71) 

62-67 
Кисельов 
Микола 

Екологія, геополітика та глобалізація в 
сучасному світі  2005 № 5 (71) 

68-75 

Лях Віталій Глобалізація в контексті невизначеного 
майбутнього  2005 № 5 (71) 

75-78 

Карась Анатолій 
Дискурсивна соціальність 
"пострадянського" громадянського 
суспільства у концепції Ю. Габермаса  

2005 № 5 (71) 
78-83 

Пантелєєва 
Ірина 

Поняття "мовлення" у філософській 
концепції Мартіна Гайдеґґера  2005 №5 (71) 

83-66 

Узбек Костянтин Взаємозв'язок математики і філософії  
у процесі історичного розвитку  2005 № 5 (71) 

87-92 

Діденко Ніна 
Вища освіта в контексті сучасного 
соціокультурного простору: 
філософсько-педагогічна рефлексія  

2005 № 5 (71) 
92-96 

Андрос Євген Раціональність і виклики доби  2005 №5 (71) 
96-101 

Лук'янець 
Валентин 

Технології XXI століття: новий режим 
еволюції мегасоціуму  2005 № 5 (71) 

102-107 
Данилюк 
Анатолій 

Проблема "інстинкту смерті" у творчості 
Зиґмунда Фрейда  2005 № 6 (72) 

93-97 
Білокобильсь-
кий Олександр 

Історія як ідеологія модерної 
раціональності  2005 № 6 (72) 

97-100 
Зарубицький 
Костянтин Доля людини в світлі деонтології  2005 № 6 (72) 

101-105 
Альохіна Лідія, 
Альохін Віктор 

Проблема відчуження в управлінні 
духовним виробництвом  2005 № 6 (72) 

106-110 

Пасько Ярослав Феномен соціальної держави в 
європейській традиції 2006 № 1 (73) 

78-82 
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Федь 
Володимир 

Основні форми існування етносу  
в полікультурних вимірах соціуму  
Київської Русі 

2006 № 1 (73) 
82-86 

Узбек Костянтин 
Наукова раціональність ХVІІ ст.  
у контексті спадковості античної 
математики і методології 

2006 № 1 (73) 
86-91 

Данилюк 
Анатолій 

Прагнення до влади як одна з 
характерних форм вияву людської 
агресивності 

2006 № 1 (73) 
93-100 

Ковальов Сергій Соціальна розумність як планетарний 
процес 2006 № 2 (74) 

85-88 

Приходько 
Олена 

Дихотомічні пари "жінка/чоловік" і 
"природа/культура" у сучасному 
філософсько-антропологічному дискурсі 

2006 № 2 (74) 
88-92 

Гіжа Андрій Специфіка філософських міркувань  
у буддійській традиції 2006 № 2 (74) 

92-95 
Сабірзянова 
Інна 

Методологічні і гносеологічні основи 
вивчення феномена безсмертя 2006 № 2 (74) 

95-99 

Пасько Ярослав 
Співвідношення соціальної держави та 
інформаційного суспільства в контексті 
вимірів свободи, права і власності 

2006 № 3 (75) 
86-90 

Карась Анатолій 
Громадянське суспільство в аспекті 
дискурсивно-етичних практик: 
український контекст 

2006 № 3 (75) 
91-96 

Никифорова 
Лілія 

Соціально-філософське обґрунтування 
рівня домагань у формуванні мотивації 
досягнення успіху 

2006 № 3 (75) 
97-99 

Федь 
Володимир 

Основні форми існування етносу в історії 
української культури XIV- XVIII століття 2006 № 3 (75) 

100-103 

Воронова Надія Раціоналізм музичного універсуму 2006 № 4 (76) 
88-92 

Ольмезов 
Владислав 

Розуміння глобальних подій світу у 
модерній і постмодерній перспективі 2006 № 4 (76) 

92-95 

Сімченко Галина Ідеологічні апарати держави в модерну 
та постмодерну епоху 2006 

№ 4 (76) 
96-99,  
№ 5 (77) 
87-90 

Пасько Ярослав 

Теоретичне переосмислення класичних 
підходів щодо дискурсу держави 
добробуту: виміри справедливості  
та розширення прав особи 

2006 № 5 (77) 
83-86 

Алієва Ольга Онтологія техніки як соціально-
філософська проблема 2006 № 5 (77) 

91-94 

Пасько Зоя Економічний універсум християнства 2006 № 6 (78) 
107-109 

Білецький 
Віталій 

Діалектика проблеми девіантності  
у німецькій класичній філософській 
традиції 

2006 № 6 (78) 
110-113 
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1.4. СОЦІОЛОГІЯ 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 
Міжнародна 
фундація 
виборчих 
систем 

Народ України прагне до реформ 
західного зразку  1995 №1 (1) 

10-13 

Грушевський 
Олександр, Кут-
ковець Тетяна 

Українці в Росії 1995 №1 (1) 
14-20 

Новікова Ольга Соціальне самопочуття народу України і 
його готовність до змін 1995 №2 (2) 

15-21 
Центр 
"Демократичні 
ініціативи" 

Кому довіряє український народ? 1995 №2 (2) 
22 

Центр 
"Демократичні 
ініціативи" 

Ставлення киян до економічної реформи 1995 №2 (2) 
23-28 

Рябчук Микола Росіяни в Україні - з погляду 
американського соціолога 1995 №2 (2) 

29-32 
Мозговий Воло-
димир, Болбат 
Тетяна, Ликов 
Володимир 

Стан і перспективи міжнаціональних 
стосунків у Донецькій області 1996 

№5-6 
(5-6) 
39-48 

Толстая 
Катерина Споживчий ринок України 1996 

№5-6 
(5-6) 
49-50 

Мазіна Наталія 

Проблеми зайнятості та професійного 
самовизначення молоді у контексті 
трансформації соціальної сфери в 
Україні 

2006 № 3 (75) 
104-107 

 
1.5. ПОЛІТИКА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

 
Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 

Білоус Артур Верховна Рада України: розташування 
сил і перспективи партій 1995 № 1 (1) 

21-25 
Білецький 
Володимир Консолідація 1995 №1 (1) 

26-28 

Пасько Ігор Україна і феномен Росії  1995 №1 (1) 
29-31 

Заблоцький 
Віталій, 
Ляшенко 
В’ячеслав 

Українська мрія: ліберальний вимір  1995 №2 (2) 
3-6 

Кіпень 
Володимир Донбас в політиці і політика в Донбасі  1995 №2 (2) 

7-11 
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1 2 3 4 
Голота 
Валентин 

Політичний спектр Донбасу: стан і 
тенденції розвитку 1995 №2 (2) 

12-14 

Жовніренко 
Павло 

Проблема безпеки в українсько-
російських стосунках: пошук спільних 
інтересів  

1995 №3 (3) 
3-6 

Пасько Ігор Національна ідея: варіанти на тлі 
європейської культури 

1995 
 

1996 

№3 (3) 
7-11,  
№4 (4) 
7-12 

Голота 
Валентин 

Авторитаризм в Україні: крок вперед чи 
назад? 1995 №3 (3) 

11-13 

Говоруха Віктор До питання військової доктрини України 1995 №3 (3) 
14-17 

Тодоров Ігор Україна і Центрально-Східна Європа: 
порівняння посткомуністичного розвитку 1995 №3 (3) 

18-20 

Кислий Павло Хто і як будує українську державу 1996 №4 (4) 
3-6 

Грицак Ярослав Україна, 1991-95 рр.: нова політична 
нація 1996 №4 (4) 

12-18 

Білий Дмитро Україна, Росія, Чечня: сучасне та 
майбутнє 1996 №4 (4) 

19-20 

Романів Олег Україна: державність, національний 
організм, історія 1996 

№5-6  
(5-6) 
11-18 

Максимович 
Володимир 

Одухотвореність як елемент української 
національної ідеї 1996 

№5-6  
(5-6) 
19-21 

Королько 
Валентин 

Порівняльний аналіз форм державного 
правління і український тип демократії 1996 №7 (7) 

1-11 

Біляїв 
Володимир 

Світове українство і неперервність 
українського державницького процесу в 
XX сторіччі 

1996 №7 (7) 
12-14 

Пасько Ігор, 
Пасько Ярослав Конституція і ментальність народу 1996 №7 (7) 

15-18 
Голота 
Валентин 

Регіональна політика та місцеве 
самоврядування  1996 №7 (7) 

19-21 
Білецький 
Володимир 

Проблеми розвитку "третього сектору" в 
Україні 1996 №7 (7) 

22-27 
Пілунський 
Леонід 

Етнополітичний погляд на Кримську 
автономію 1996 №7 (7) 

28-33 
Пасько Ігор, 
Пасько Ярослав Конституція і Ментальність народу 1997 №1 (8) 

3-7 
Конох Микола, 
Сетов Олек-
сандр 

Від інерції тоталітарної свідомості до 
цілісності свідомості українського народу 1997 №1 (8) 

8-11 

Білецький 
Володимир 

Стратегія та тактика проведення 
виборчої кампанїї-98 1997 

№2 (9) 
20-25, 
№3 (10)
14-21, 
№4 (11)
3-7 
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1 2 3 4 
Білинський 
Ярослав 

Мова, нація і держава: проблеми з теорії 
й практики 1997 №2 (9) 

26-29 
Гаврилишин 
Богдан Проблема Слов'янського союзу 1997 №3 (10)

3-6 
Королько 
Валентин 

Сприяння США розвитку демократії у 
світі та Україні  1997 №3 (10)

6-13 

Заблоцький 
Віталій 

Уроки березневих (1997 р.) виборів до 
Верховної Ради України на Донеччині: 
протистояння лібералів та комуністів 

1997 №3 (10)
22-26 

Пасько Ярослав Громадське суспільство: Східна Європа і 
перспективи України 1997 №3 (10)

26-30 

Пасько Ігор, 
Пасько Ярослав 

Громадянське суспільство: ідеї та 
історична практика 1997 

№4 (11)
7-11,  
№6 (13)
27-36, 
№7 (14)
14-23 

Білинський 
Ярослав 

Мова, нація, держава: проблеми з теорії 
й практики 1997 №4 (11)

11-18 

Назарян Олена 
Україна - Норвегія: спроба 
компаративного аналізу національно-
культурного відродження 

1997 №4 (11)
18-23 

Кресіна Ірина 
Українська ідея та національна 
свідомість: адекватність, мрія  
чи вигадка? 

1997 №5 (12)
39-48 

Абизов Вадим, 
Абизова Лариса 

До питання про філософію "здорового 
глузду" як елемент мислення української 
інтелігенції 

1997 №6 (13)
36-41 

Гайдар Єгор Україна - це держава, з інтересами якої 
треба рахуватися 1997 №7 (14)

3-7 

Торбаков Ігор 
Хто може стати справжнім стратегічним 
партнером України: спроба порів-
няльного аналізу українсько-російських 
інтелектуальних стосунків  

1997 №7 (14)
6-13 

Вовканич 
Степан 

Інформаційно-мовна концепція розвитку: 
український та світовий аспекти 1997 №7 (14)

23-32 

Кіпень 
Володимир 

Масові настрої та політичні орієнтації 
населення Донеччини: причини і 
наслідки  

1997 

№8 (15)
3-12,  
№9-10  
(16-17) 
32-34 

Болбат Тетяна Розстановка політичних сил у Донецькій 
області напередодні виборчої кампанії 1997 №8 (15)

12-16 
Білецький 
Володимир 

Громадські організації та їх роль у житті 
суспільства 1997 №8 (15)

16-20 

Пасько Ігор Історичне минуле і парадокси масової 
свідомості  1998 

№ 1-2 
(18-19) 
45-48,  
№ 3 (20) 
38-41,  
№ 4 (21) 
34-37,  
№ 5 (22) 
11-14 
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1 2 3 4 
Кисельов 
Микола Екологічна політика та державотворення 1998 №4 (21) 

38-42 
Білецький 
Володимир, 
Сорока Ігор, 
Шелегеда Белла 

Круглий стіл журналу "Схід": "Проблеми 
трансформації українського суспільства". 
Донецьк. 15 травня 1998р.  

1998 №4 (21) 
43-45 

Заблоцький 
Віталій Вибори-98: цілком очікувальні парадокси 1998 №4 (21) 

46-48 
Заблоцький 
Віталій 

Політичні ідеології: сутність, природа, 
морфологія 1998 №5 (22) 

3-11 

Бредихін Андрій 
Військово-технічне співробітництво 
України з Латинською Америкою: 
проблеми і перспективи 

1998 №5 (22) 
15-19 

Заблоцький 
Віталій Феномен лібералізму 1998 №6 (23) 

26-35 

Можаровський 
Володимир 

Конфлікт та консенсус (до використання 
ідей та моделей конфліктологічної теорії 
Л.Козера) 

1998 №6 (23) 
36-39 

Малиновська 
Маргарита 

Становлення громадянського 
суспільства та правової держави в 
Україні 

1998 №6 (23) 
40-42 

Нагорняк Тетяна 
Аналіз тенденцій соціально-культурного 
розвитку Донбасу в посттоталітарний 
період 

1998 №6 (23) 
43-46 

Дзюба Іван Старі страхи і нові загрози 1998 №7 (24) 
32-37 

Вовканич 
Степан 

Українська ідея: пріоритет інтелекту 
людини і нації 1998 №7 (24) 

37-45 
Малиновська 
Маргарита Природа і сутність політичного лідерства 1998 №7 (24) 

45-47 

Редакційна 
стаття 

Прогноз розвитку України (за резуль-
татами львівського та донецького 
щорічних семінарів) 

1998 №7 (24) 
48-59 

Лаф Джон НАТО напередодні XXI століття  1999 
№1-2 
(25-26) 
38-41 

Примуш Микола 
Регулювання порядку виникнення, 
призупинки та припинення діяльності 
політичних партій 

1999 
№1-2 
(25-26) 
41-47 

Примуш Микола Типи партій та партійних систем 1999 №3 (27) 
43-47 

Пайфер Стівен Україна - ключовий елемент для 
стабільності нових демократій в Європі 1999 №4 (28) 

43-45 
Білецький 
Володимир, 
Коржов 
Геннадій, 
Пасько Ігор, 
Пасько Ярослав 

Електоральні настрої і наміри донеччан 
напередодні виборів Президента України 1999 №6 (З0) 

35-44 
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1 2 3 4 

Цвих 
Володимир 

Профспілки як організація особливої 
групи інтересів: основні засади 
функціонування у громадянському 
суспільстві  

2001 №4 (41) 
31-36 

Криворучко 
Юрій 

Крах партійно-комуністичної системи та 
тенденції відродження молодіжних 
організацій України  

2001 №4 (41) 
36-39 

Чередниченко 
Олександр Сучасна Росія: версія політолога  2001 №5 (42) 

43-50 

Костюк Сергій 
Неурядові аналітичні центри в контексті 
реалізації євроінтеграційного курсу 
України  

2001 №5 (42) 
50-54 

Цвих 
Володимир 

Профспілки як організація найманих 
працівників громадянського суспільства: 
визначення, особливості  

2001 №5 (42) 
54-60 

Чередниченко 
Олександр 

Російська стратегія та українські 
перспективи  2001 №6 (43) 

48-56 
Клочков 
Володимир 

Прокурорський нагляд за дотриманням 
прав і свобод людини і громадянина 2001 №6(43)

79-82 
Кіпень 
Володимир 

Академічна спільнота вузів про 
ненормативні відносини та корупцію  2001 №6 (43) 

82-86 

Александрова 
Олена 

Проблема визначення перспектив 
конкурентоспроможності України у 
сучасному світі  

2002 №4 (47) 
63-67 

Пасько Ігор Україна: цивілізаційні антиномії  2002 №5 (48) 
29-32 

Єременко 
Світлана Україна та Євроатлантична спільнота 2002 №6 (49) 

39-44 
Чалий 
Олександр 

Євроатлантичні прагнення України як її 
державна політика  2002 №6 (49) 

44-46 

Сивушенко Олег Реформування Збройних сил України  2002 №6 (49) 
46-49 

Чередниченко 
Олександр 

Можливі наслідки вступу України до 
НАТО  2002 №6 (49) 

80-83 
Чередниченко 
Олександр 

Роздуми з приводу терористичного 
мегаакту в США 11 вересня 2001 року  2003 №1 (51) 

86-91 
Жеребецький 
Євген Кінець імперії  2003 №2 (52) 

79-91 

Кочуєв Валерій 
Проблема розподілу повноважень у 
контексті реалій громадянського 
суспільства в Україні  

2003 №4 (54) 
40-43 

Лазарєв Фелікс Сучасна культура: нагору по сходах, що 
ведуть униз  2003 №6 (56) 

62-65 

Габрієлян Олег Політична наука в Україні: проблеми 
реформування та інституціоналізації  2003 №6 (56) 

65-71 

Гуріна Ніна 
Інформаційне протиборство - один з 
головних напрямів політики сучасних 
міжнародних відносин 

2004 №1 (59) 
54-57 

Бiлецький 
Володимир 

"Третій сектор" як основа 
громадянського суспільства (частина 1) 2004 №7 (65) 

69-71 



 63

1 2 3 4 
Білецький 
Володимир 

„Третій сектор" як основа громадянського 
суспільства (II частина)  2005 № 1 (67) 

60-64 

Кочуєв Валерій Соціальна або ліберальна держава: 
проблеми вибору  2005 № 1 (67) 

65-70 
Павличко 
Дмитро Українська національна ідея  2005 № 3 (69) 

36-47 
Чередниченко 
Олександр Геополітичний масштаб України  2005 № 3 (69) 

48-50 
Жеребецький 
Євген Помаранчевий ЄЕП  2005 № 3 (69) 

51-57 
Білецький 
Володимир 

Схід України в інтеґративних процесах 
сучасного державотворення  2005 № 3 (69) 

58-64 

Бурега Валерій Начала теорії терору, спроба 
концептуалізації  2005 № 3 (69) 

65-71 
Чередниченко 
Олександр Щодо існування "геофізичної зброї”  2005 №4 (70) 

71-72 

Осика Галина 
Використання глобальної мережі 
Інтернету політиці: комунікативний та 
маніпулятивний аспекти 

2006 № 5 (77) 
95-97 

Мізіліна Лідія, 
Шубіна Юлія 

Професіоналізм і відповідальність кадрів 
- основа ефективної роботи органів 
місцевого самоврядування 

2006 № 5 (77) 
98-102 

Беганська Ірина, 
Садовська 
Наталя 

Проблема формування соціальних 
стандартів освіти 2006 № 5 (77) 

103-108 

 
1.6. ПРАВОЗНАВСТВО 

 
Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 

Подкоритова 
Лідія 

Процес розірвання шлюбу в 
християнській Київській Русі  
та Московській державі  

2002 №3 (46) 
59-62 

Адельсеїтова 
Айсель 

Роль і значення діяльності Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим у 
системі державних органів республіки  

2002 №3 (46) 
62-66 

Берзін Павло 

Кримінальна відповідальність за 
перешкоджання законній діяльності 
журналістів (на основі європейського 
досвіду застосування ст. 10 Конвенції 
про захист прав та свобод людини)  

2002 №3 (46) 
66-69 

Чеботарьова 
Галина 

Права людини і проблема сталого 
розвитку  2002 №3 (46) 

69-72 
Рибаченко 
Катерина, Шре-
дер Шимон 

Митний союз. Європейське право 2004 №1 (59) 
65-71 

Головко Юлія, 
Мізіліна Лідія 

Політико-правові аспекти реалізації прав 
громадян на управління справами 
держави  

2005 №4 (70) 
68-70 
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1.7. ПСИХОЛОГІЯ. КУЛЬТУРА. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО.  
ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА 

 
Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 
Парахонський 
Борис 

Стратегічні орієнтири культурного 
розвитку України  1995 №1 (1) 

36-40 
Козловський 
Ігор Релігійна палітра Донбасу  1995 №1 (1) 

35-36 
Козловський 
Ігор 

Релігійно-духовна криза суспільства  
і шляхи виходу з неї 1995 №2 (2) 

38-40 
Волошинський 
Богдан 

Характеристика української друкованої 
періодики  1995 №2 (2) 

41-44 

Болбат Тетяна Молодіжний рух в Донецькій області 1995 №3 (3) 
45-47 

Бірюк Микола,  
Іскра Віктор Українська Подонь 1996 

№5-6 
(5-6) 
71-74 

Мокрий 
Володимир 

Україна та українці в російській 
літературі і культурі від середини XVII ст. 
до початку XX ст. 

1996 №7 (7) 
46-50 

Пахльовська 
Оксана 

Проблема спадщини в українській 
культурі та форми її імперської 
експропріації 

1997 №1 (8) 
33-39 

Курас Іван Мовна політика в Україні 1997 №3 (10)
57-59 

Білецький 
Володимир, 
Радчук Віталій 

Мова як чинник консолідації сучасного 
українського суспільства у націю 1997 №5 (12)

57-63 

Кісь Роман Інтегральна етнокультурологія і 
цивілізаційні перспективи українства 1997 

№ 9-10 
(16-17) 
35-39 

Костенко 
Геннадій Релігійна карта Донецької області 1997 

№9-10 
(16-17) 
40-45 

Терещенко 
Олександр Українське відродження на півдні Росії 1998 №6 (23) 

67 
Жулинський 
Микола 

Українська культура як феномен 
маргінальності  1998 №7 (24) 

З-7 
Рудницький 
Леонід До феномена української літератури  1998 №7 (24) 

11-15 

Просалова Віра Слов'янсько-українські літературні 
взаємини міжвоєнного періоду  1998 №7 (24) 

16-19 
Бородінова 
Маргарита 

Тарас Шевченко і святе письмо (діалог 
двох культур) 1999 №3 (27) 

40-43 
Демінський 
Олексій 

Спорт як спосіб соціалізації фізичної 
культури 1999 №3 (27) 

48-53 

Дзюба Іван Сучасна мовна ситуація в Україні 2000 № 4 (35)
45-48 
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1 2 3 4 
Оліфіренко 
Вадим 

Проблема періодизації літературного 
процесу на Донбасі 2000 №4 (35) 

60-65 
Приймич 
Михайло 

Класицизм в іконостасному різьбленні 
Закарпаття 2000 № 5 (36) 

68-72 

Козловський 
Ігор 

Духовно-релігійне відродження 
українського суспільства: реалії 
сьогодення  

2000 № 3 (34) 
67-71 

Сиротенко 
Валерій "А все ж я донецький поет…"  2002 № 7 (50) 

63-66 

Cтаріков Віктор З історії контрабасової педагогіки  2003 №4 (54) 
96-100 

Михайлик 
Анатолій 

Діалектика природного і суспільного  
в розвитку культури: культурологічний 
аспект 

2004 №1 (59) 
44-50 

Шевчук 
Олександр 

Українсько - китайське співробітництво 
на рубежі ХХ - ХХІ століття 2004 №1 (59) 

50-54 

Близнюк 
Анатолій 

Шляхи, що обирає Донеччина, - 
економічне та духовне відродження 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
с. 2 
обкла-
динки 

Стасевич 
Валерій Час духовного відродження (інтерв'ю) 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
1 

Дзюба Іван Донбас – край українського слова 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
2-3 

Логачов Віктор Журнал "Донбас" 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
4 

Гуркова 
Людмила 

Найдавнішій бібліотеці Донбасу –  
100 років 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
4 

Редакційна 
стаття 

"Як передать, Донбас, твою красу і силу?" 
(поезії про Донбас) 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
5 

Терещенко 
Василь 

Микита Шаповал – видатний просвітитель і 
педагог 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
6-8 

Редакційна 
стаття 

Балетна школа Вадима Писарєва - візитна 
картка Донбасу і України 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
9-10 
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1 2 3 4 

Цимбал Олена Театральне життя Донбасу 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
9-10 

Ґуль Валерій Грані творчості Донецької обласної 
філармонії 2004 

Спецви-
пуск, 
№ 6 (64) 
11 

Воєводін 
В'ячеслав Наш девіз - тільки вперед! 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
12 

Чумак Галина Донбас музейний 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
13-15 

Башун Олена, 
Сивицька Олена 

Фестиваль преси та книги на Донеччині: 
дев'ятирічний досвід 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
16-17 

Козловський 
Ігор Віра і духовність 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
18 

Пірко Василь Найдавніші міста Донеччини (міфи і 
реальність) 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
19-22 

Малаха Євген Геральдика Донеччини 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
23-25 

Редакційна 
стаття Сфрагістика краю козацьких часів 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
25 

Шевченко Зоя Хранителі культурної спадщини 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
26 

Бугайов 
Олександр Земський діяч із Нескучного 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
27 

Тимофєєва 
Тетяна Фотолітопис Євгена Халдея 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
28-30 

Редакційна 
стаття Творець фільму "У бій ідуть одні старики" 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
30 
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Кузнєцова 
Світлана Багатокультурна палітра Донеччини 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
31-32 

Заблоцький 
Віталій Декілька слів про донбаський менталітет 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
32-33 

Зелінський 
Рішард Рік Польщі в Україні і на Донеччині 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
33 

Білецький 
Володимир Увага: "Третій сектор"! 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
34 

Чорна Світлана Зустрічі у Римі і Константинополі 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
34 

Редакційна 
стаття "Простелю, наче долю..." 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
35-36 

Редакційна 
стаття 

Регіональні ландшафтні парки  
"Донецький кряж" 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
37-39 

Куєвда 
Володимир 

Світотворчий міф і національна 
символіка  2005 № 3 (69) 

72-75 

Романів Олег Проблеми ужитковості української мови  
в сучасній український державі  2005 № 3 (69) 

76-78 

Радчук Віталій Параметри і взаємодія мов  2005 № 3 (69) 
79-92 

Шокало 
Олександер Нація - це передусім культура 2005 № 3 (69) 

92-97 

Мазіна Наталія 

Соціально-психологічні особливості  
як чинник електоральної поведінки 
студентської молоді (на прикладі 
Донецької області)  

2006 № 1 (73) 
101-103 

 
1.8. ТЕОРІЯ ЕЛІТ 

 
Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 
Білецький 
Володимир Формування сучасної української еліти 1995 №3 (3) 

21-24 
Вовканич 
Степан 

Плюралізм еліт і універсалізм 
елітарності 1996 №4 (4) 

30-34 
Голота 
Валентин 

Регіональні еліти: сутність, особливості 
формування і тенденції розвитку 1996 №4 (4) 

35-38 
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Вовканич 
Степан 

Пріоритет еліти: духовність, інтелект і 
творча дія 1996 

№5-6  
(5-6) 
51-56 

Вовканич 
Степан, Цапок 
Сергій 

Національні еліти: проблеми донорства 1997 №2 (9) 
30-34 

Надтока 
Олександр 

Українська національна еліта XIX ст.: 
М.П.Драгоманов 1997 №2 (9) 

34-39 

Редакційна 
стаття 

Проблема формування нової української 
еліти 1997 

№8 (15)
38-44, 
№9-10  
(16-17)  
46-53 

Білецький 
Володимир 

Українська національна еліта  
XVII-XVIII ст.: Феофан Прокопович 1997 

№9-10 
(16-17) 
53-57 

 
1.9. ПЕДАГОГІКА. НАУКА. ОСВІТА 

 
Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 
Храплива-Щур 
Леся 

Українське шкільництво за межами 
України 1995 №3 (3) 

48-50 

Будішевський 
Володимир 

Забезпечення України кадрами з вищою 
освітою: проблеми та реалізація 1996 

№5-6 
(5-6) 
66-68 

Вєтров Сергій Приватна освіта в Україні: випадковість 
чи веління часу?  1996 

№5-6 
(5-6) 
69-70 

Жук Юрій Нова модель вищої освіти 1997 №6 (13)
43-48 

Соловйов Юрій Світовий досвід та реформування 
педагогічної освіти в Україні 1998 

№1-2 
(18-19) 
48-52 

Колганов 
Анатолій Проблеми вищої освіти в Україні 1998 

№1-2 
(18-19) 
52-54 

Яцків Ярослав Сучасне і майбутнє української науки  1998 №7 (24) 
8-10 

Соловйов Юрій Проблеми сучасної підготовки вчителів 
молодших класів шкіл України 1998 №4 (21) 

48-52 
Оліфіренко 
Вадим 

Роль третього сектору в освітньому 
процесі 1998 №4 (21) 

52-56 
Мармазова 
Ольга До питання освіти в Україні 1998 №5 (22) 

40-42 

Редакційна 
стаття Освіта та наука Донбасу (вступ) 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
3 
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1 2 3 4 

Редакційна 
стаття Донецький державний університет 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
4-7 

Редакційна 
стаття 

Донецький державний технічний 
університет 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
8-10 

Редакційна 
стаття 

Донецький державний університет 
економіки і торгівлі 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
11-14 

Редакційна 
стаття Донецька державна академія управління 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
15-19 

Редакційна 
стаття 

Донецька державна консерваторія ім. 
С.С. Прокоф'єва 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
20-22 

Редакційна 
стаття 

Донецький інститут залізничного 
транспорту 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
23-24 

Редакційна 
стаття 

Донецький державний інститут здоров'я, 
фізичного виховання та спорту 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
25-26 

Редакційна 
стаття 

Донецький інститут економіки та 
господарського права 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
27-29 

Редакційна 
стаття 

Донецький державний інститут проблем 
штучного інтелекту 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
30-32 

Редакційна 
стаття 

Донбаська державна академія 
будівництва та архітектури 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
32-35 

Редакційна 
стаття 

Горлівський державний педагогічний 
інститут іноземних мов 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
35-36 

Редакційна 
стаття Маріупольський гуманітарний інститут 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
37-39 

Редакційна 
стаття 

Слов'янський державний педагогічний 
інститут 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
40-42 
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Редакційна 
стаття Донецький індустріальний технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
42-44 

Редакційна 
стаття 

Донецький індустріально-педагогічний 
технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
45-47 

Редакційна 
стаття 

Донецький економіко-правовий 
кооперативний технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
48-49 

Редакційна 
стаття Донецький хіміко-технологічний технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
50-53 

Редакційна 
стаття 

Донецьке державне училище 
олімпійського резерву імені С. Бубки 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
53-54 

Редакційна 
стаття Донецьке базове медичне училище 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
55-56 

Редакційна 
стаття 

Донецький державний текстильний 
технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
57-59 

Редакційна 
стаття 

Єнакіївський технікум економіки  
і менеджменту 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
60-62 

Редакційна 
стаття Маріупольський будівельний технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
63-65 

Редакційна 
стаття 

Слов'янський авіаційний технічний 
коледж цивільної авіації 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
66-67 

Редакційна 
стаття 

Костянтинівський індустріальний 
технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
68-69 

Редакційна 
стаття Шахтарський кінотехнікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
70-71 

Александров 
Ю., Вавілова І., 
Івченко В., 
Каретников В., 
Крячко І.,  
Яцків Я. 

Про концепцію викладання астрономії  
в середній школі України 1999 №4 (28) 

66-68 
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Петренко 
Данило, 
Петренко 
Олександр 

Проблеми співвідношення нормування  
і варіативності мовлення в аспекті 
соціофонетики 

2003 №6 (56) 
71-74 

Башта 
Олександр, 
Буряк Віктор 

Університетська освіта і науково-
дослідна діяльність у глобальному вимірі 2003 №6 (56) 

74-78 

Мирян Алла Особливості роботи з дітьми, які мають 
функціональні обмеження 2004 №1 (59) 

57-61 

Шевчук Олена Роль цінностей у підготовці фахівців 
соціальної сфери 2004 №1 (59) 

62-64 

Матвієнко 
Людмила 

Наукові дослідження з проблем 
недержавного сектора освіти як напрям  
у педагогіці вищої школи  

2004 №7 (65) 
72-74 

Матвієнко 
Людмила, 
Матвієнко 
Андрій 

Передумови створення освітньо-
виховного комплексу як актуальної  
й доцільної освітньої системи  

2005 № 1 (67) 
70-75 

Білецький 
Володимир, 
Гайко Геннадій 

Співробітництво України і Польщі  
в галузі гірничої науки  2005 №4 (70) 

72-74 

 
1.10. ЕКОЛОГІЯ 

 
Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 
Поживанов 
Михайло Екологічні проблеми Азовського моря 1995 №3 (3) 

33-35 
Коніщева 
Наталія Роздуми еколога на звалищі цивілізації  1996 №4 (4) 

39-42 
Антонченко 
Віктор 

Сучасний стан водних ресурсів басейну 
Приазов'я 1997 №2 (9) 

40-42 

Рибаков Олег 
Активізація місцевих органів 
самоврядування у вирішенні екологічних 
проблем Донбасу та Азовського басейну 

1997 №3 (10)
55-57 

Висоцький 
Сергій 

Паливно-енергетичні ресурси та їх 
використання 1997 №6 (13)

41-43 
Сасов 
Володимир 

Екологічні злочини: проблеми теорії і 
практики 1997 №7 (14)

36-40 
Павелко 
Олександр 

Екологічні аспекти енергетичної безпеки 
(На прикладі Старобешівської ТЕС) 1998 №3 (20) 

41-46 
Савченко 
Олексій 

До питання прогнозування забруднення 
природного середовища 1998 №3 (20) 

46-48 
Висоцький С., 
Прокопов В., 
Требелєв В., 
Трубіцин А. 

Якість питної води та її вплив на здоров'я 
людини 1998 №5 (22) 

25-28 

Савченко 
Олексій 

Економічні критерії планування, охорони 
і відновлення навколишнього 
середовища 

1998 №7 (24) 
30-32 
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Куруленко 
Святослав Екологія Донеччини: стан та перспективи  2000 №6 (37) 

38-42 

Рудмен Девід Знайомство з Інститутом всесвітнього 
спостереження  2001 № 1 (38) 

42-47 

Куруленко 
Святослав 

Збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття, заповідна 
справа-пріоритет регіональної 
екологічної політики 

2001 № 1 (38) 
47-51 

Шабловська 
Людмила Екологічні перспективи Донеччини 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
37 

 
1.11. ІНТЕРВ’Ю. ІНФОРМАЦІЇ. КРУГЛИЙ СТІЛ 

 
Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 
Гросов 
Олександр 

Еволюція бібліотек у новій технічній та 
соціокультурній ситуації 1996 № 7 (7) 

43-45 
Сенченко 
Микола Видавнича діяльність України 1997 № 5 (12)

49-57 
Мокрий 
Володимир 

Незалежність України відповідає 
інтересам Польщі і Росії  1997 № 7 (14)

54-56 
Мозгунов 
Володимир Україністика в Ягелонському університеті 1997 №7 (14) 

57-58 

Сидор Богдан Українська абетка на основі латини 1997 № 8 (15)
44-49 

Башун Олена Фандрейзинг в бібліотечні справі  1998 

№ 5 (22) 
42-47, 
№6 (23) 
56-67 

Радчук Віталій Що таке інтерпретація? 1998 № 6 (23) 
50-56 

Терещенко 
Олександр Українське відродження на півдні Росії 1998 № 6 (23) 

67-71 
Редакційна 
стаття 

75-річчя видатного вченого економіста 
М.Г. Чумаченка 2000 №2 (33)

6 

Редакційна 
стаття 

ДЕВ'ЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: "Корупція, 
економічні злочини: шляхи подолання  
та удосконалення правових чинників 
розвитку суспільства" м. Донецьк,  
18 жовтня 2000 р. 

2000 №6 (37) 
42 

Кроулі 
Крістофер Корупція - небезпека для суспільства  2000 №6 (37) 

42-43 
Махмудов 
Олександр 

Корупція та тіньова економіка: причини, 
механізми, рішення 2000 №6 (37) 

43-45 

Кальман О. Правові проблеми боротьби з корупцією 2000 №6 (37) 
45-46 
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Нестерцов В. Корупція в сучасному світі 2000 №6 (37) 
46-48 

Любимов М. Стан справ і досвід боротьби з корупцією 
в Донецькій області  2000 №6 (37) 

48-49 

Близніков С. 
Корупція, економічні злочини: шляхи 
подолання та удосконалення правових 
чинників розвитку суспільства 

2000 №6 (37) 
49-50 

Макогон Юрій Іноземні інвестиції і легалізація тіньової 
економіки 2000 №6 (37) 

50-52 

Какауліна Л. Моральність посадовця 2000 №6 (37) 
52 

Грачова Л. Анатомія корупції і посилення ролі 
громадських інститутів у боротьбі з нею 2000 №6 (37) 

52-54 

Тихий В. Роль Національного банку у запобіганні 
фінансових злочинів 2000 №6 (37) 

54-56 
Белопольський 
Микола 

Корупція, тіньова економіка та їх 
подолання 2000 №6 (37) 

56-57 

Собакар А. Тіньова економіка: шляхи протидії 2000 №6 (37) 
57-59 

Зельдіна О., 
Сорокін Б. 

Аудиторська перевірка як спосіб 
попередження економічних 
правопорушень 

2000 №6 (37) 
59-60 

Нестиренко Л. 
Питання подолання корупції у 
законодавстві України про стимулювання 
господарської діяльності 

2000 №6 (37) 
60-62 

Новікова О., 
Покотиленко Р. 

Загрози національній безпеці України: 
причини та наслідки тіньової економіки, 
корупції 

2000 №6 (37) 
62-64 

Кочуєв Валерій Розвиток самоврядування-шлях у 
демократичне суспільство 2000 №6 (37) 

64-66 

Овинников В. Роль профспілок у підвищенні морально-
етичних стандартів української школи 2000 №6 (37) 

66-68 

Сафоненко А. Політологічна оцінка природи корупції у 
контексті антикорупційної політики 2000 №6 (37) 

68-70 

Анікушин С. 
Корупція і тіньова економіка як природні 
способи самозахисту 
слабкоорганізованої економічної системи

2000 №6 (37) 
70-71 

Ляшенко В., 
Мартиненків І.Н., 
Соколова Т.В. 

Наслідки трансформаційної кризи в 
економіці України 2000 №6 (37) 

71 

Редакційна 
стаття 

Круглий стіл: 10 років незалежності 
України: досягнення, уроки, перспективи 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
58-62 

Редакційна 
стаття 

Кримський економічний інститут 
Київського національного економічного 
університету 

2002 №3 (46) 
3-7 

Томпсон Ева М. Трубадури імперії  2002 №5 (48) 
59-60 
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Редакційна 
стаття 

Міжнародна науково-практична 
конференція „Транскордонне 
співробітництво в період трансформації 
економіки” 

2002 №6 (49) 
97-98 

Редакційна 
стаття 

ІІ Міжнародна наукова конференція 
“Соціально-гуманітарні проблеми 
менеджменту” 

2002 №6 (49) 
98 

Носков 
Володимир 

Соціальні, економічні, політичні і 
психологічні наслідки глобалізації в 
сучасному суспільстві  

2003 №4 (54) 
100 

Іщенко Олег Медична компанія "Медікус" - один з 
лідерів фармацевтичного ринку України 2004 №1 (59) 

72-73 

Редакційна 
стаття 

Гість Донбасу Дмитро Павличко 
(ексклюзивне інтерв'ю для журналу 
"Схід") 

2004 №3 (61) 
3-4 

Редакційна 
стаття 

Земля - джерело прибутку міста 
(ексклюзивне інтерв'ю з мером міста 
Донецька Олександром Лук'янченком) 

2004 №4 (62) 
3-5 

Редакційна 
стаття Віват Українська гімназія! 2004 №5 (63) 

3-3 
Редакційна 
стаття Напередодні... 2004 №7 (65) 

3-3 

Редакційна 
стаття 

Стратегія і тактика оздоровлення 
вугільної промисловості України 
(ексклюзивне інтерв'ю з Олександром 
Клименком для журналу "Схід") 

2006 № 1 (73) 
3-4 

Чумак Галина Повернення Емми Андієвської  2006 № 2 (74) 
3-4 

Редакційна 
стаття 

Друга Міжнародна наукова конференція 
"СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У 
ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ" 

2006 № 2 (74) 
99 

Редакційна 
стаття 

ІІІ Міжнародний науковий конгрес 
українських істориків 2006 № 3 (75) 

108 
Редакційна 
стаття 

Фундації "Каса імені Юзефа 
Мяновського" - 125 років! 2006 № 3 (75) 

109 
Редакційна 
стаття 

Соціологічна асоціація України.  
Донецьке відділення 2006 № 4 (76) 

102 
Шевчук 
Володимир Відкрити Миколу Руденка-економіста  2006 № 6 (78) 

3-6 

Редакційна 
стаття 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція "Стратегія інноваційного 
розвитку системи вищої освіти в Україні" 

2006 № 6 (78) 
113 

Редакційна 
стаття Україна і світ: близьке і далеке майбутнє 2000 №2 (33) 

27-33 
Редакційна 
стаття Суспільство і наука управління 2000 № 3 (34) 

39-45 
Редакційна 
стаття Українська перспектива 2005 № 2 (68) 

69-78 

Редакційна 
стаття 

Круглий стіл "СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ 
СТАН РЕГІОНІВ ПІСЛЯ ВИБОРІВ 2006: 
ЗМІНИ І ПЕРСПЕКТИВИ" 

2006 № 3 (75) 
108-109 
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1.12. ТОЧКА ЗОРУ. ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 
Галасюк 
Валерій, 
Галасюк Віктор 

Ефект "G-гіперболізму", або як 
порівнювати непорівнянне 2003 №2 (52) 

104-109

Ситник Євген Майбутнє об'єднаної Європи в світлі 
теорії етноекономічних симбіозів  2003 №8 (58) 

65-73 

Ситник Євген 
Майбутнє об'єднаної Європи в світлі 
теорії етноекономічних симбіозів 
(закінчення) 

2004 №2 (60) 
65-73 

Беганська Ірина, 
Садовська Ната-
ля, Токарева 
Валентина 

Формування соціальних настанов  
у російськомовному регіоні 2004 №4 (62) 

52-54 

Кочуєв Валерій Європейський вибір України 2004 №5 (63) 
76-78 

Белопольський 
Микола 

Енвіроніка - нова наукова теорія про 
розвиток людства 2005 № 3 (69) 

119-122 
 

1.13. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 

Янукович Віктор Вітання III Всесвітньому Форуму 
українців 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
1 

Горинь 
Михайло, Драч 
Іван, Осадчук 
Петро, Чорний 
В., Шокало 
Олександер 

Маємо знати, чого ми варті 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
2-3 

Шокало 
Олександер Україна та українське зарубіжжя 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
4-5 

Винницький 
Михайло 

Україна і діаспора - процес формування 
"світового українства" 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
6-10 

Біляїв 
Володимир 

Світове українство та неперервність 
українського державницького процесу  
в XX ст. 

2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
11-13 

Грушевський 
Олександр, 
Кутковець 
Тетяна 

Українці Росії 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
14-18 



 76

1 2 3 4 

Білецький 
Володимир Товариство "Україна-Світ" у Донецьку 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
19-21 

Соболь 
Валентина Польсько-українські меридіани 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
22 

Болонова 
Людмила Козак Мамай навчає 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
23 

Редакційна 
стаття Український світ про "Козака Мамая" 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
24-25 

Башун Олена Книговидання, бібліотеки, діаспора 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
26-27 

Логачов Віктор Журнал "Донбас" відкриває український 
світ 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
28 

Горбачук 
Василь "Ми не розлучались з тобою, Україно!" 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
29 

Просалова Віра "Празька школа" 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
30 

Новакова 
Людмила 

Донецьк і Пітсбург – розвиток 
двосторонніх відносин з українською 
громадою США 

2001 

Спецви-
пуск,  
серпень 
31-32 

Мочалова 
Людмила 

Канадсько-українська бібліотека  
в Донецьку 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
33-34 

Оліфіренко 
Вадим 

Підручник з української літератури у 
західній діаспорі: минуле, сучасність і 
перспективи 

2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
35-38 

Храплива-Щур 
Леся 

Українське шкільництво за межами 
України 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
39-41 

Терещенко 
Олександр Українське відродження на Півдні Росії 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
42-48 
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Бірюк Микола, 
Іскра Віктор Українська Подонь 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
49-52 

Чумаченко 
Віктор 

Українці Кубані: тернистими шляхами 
через сторіччя 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
53-57 

Тищенко Микола Кредитні спілки Донеччини 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
57 

Християнівсь-
кий Вадим Донецький університет і діаспора 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
63 

 
1.14. РЕЦЕНЗІЇ 

 

Автор  
рецензії Автор книги Назва книги Рік 

№, 
сторінк

и 
 

1 2 3 4 5 
Черняк 
Володимир Швайко М. Шляхи реформування 

банківської системи 2000 №2 (33) 
83 

Дмитричен-
ко Лілія Злупко С. Економічна думка України 2000 №3 (34) 

71-72 

Дмитричен-
ко Лілія Злупко С. 

Бібіліографічний покажчик. 
Укладачі Є. Белена, З. Бродик, 
Г. Домбровська. Наук. ред та 
авт. передм. проф. З. Вата-
манюк. – Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2000. – 294 с. 

2001 №3 (40) 
63-64 

Каптуренко 
Микола 

Євтушев-
ський В.А. 

Основи корпоративного 
управління: Навч. Посіб. - К.: 
Знання-Прес, 2002. - 317 с. 

2002 №2 (45) 
56-58 

Мочерний 
Степан 

Дмитричен-
ко Лілія 

„Державне регулювання 
економіки: методологія і 
теорія” Монографія. - Донецьк: 
Видавництво „УкрНТЭК”, 2001. 
- 329 с.  

2002 №2 (45) 
58-59 

Белополь-
ський 
Микола 

Борецька 
Н.П. 

Соціальний захист населення 
на сучасному етапі: стан і 
проблеми. Монографія. - 
Донецьк: Янтра, 2001. - 352 с. 

2002 №5 (48) 
55-57 

Добров 
Петро, 
Темірова 
Надія 

Кравченко В., 
Красногосов 
Ю., Панченко 
П., Перепе-
лиця А. 

Україна у 20-30 роки ХХ ст. 
мовою документів та 
очевидців. Навчальний 
посібник. - Донецьк: Східний 
видавничий дім, 2002. - 268 с. 

2002 №5 (48) 
57-59 
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Садовніков 
Олексій 

Гончаров 
В.М., Зін-
ченко А.М., 
Автономов 
С.В., Зін-
ченко Н.В. 

Система адаптації і організації 
складального виробництва: 
Монографія. - Луганськ: 
"Книжковий світ", 2002. - 136с. 

2002 № 7 (50) 
66-68 

Романцов 
Володимир 

Бодрухін 
В.М. 

Українська державність у 
дільної доби (ХІІ - ХІVст.). - 
Луганськ: Східноукраїнський 
національний університет імені 
Володимира Даля, 2002. - 304 с. 

2003 №1 (51) 
95-96 

Задунайсь-
кий Вадим 

Тетерина 
Дарина  

Життя і творчість Юрія Бойка-
Блохина. - К.: Видавництво ім. 
О. Теліги, 1998. - 270 с. 

2003 №2 (52) 
109 

Пасько Ігор Петровский 
Владимир 

"Современные украинско-
российские отношения в за-
падной интерпретации". – 
Харьков: Майдан, 2002. - 264 с. 

2003 №5 (55) 
76-77 

Дорофієнко 
В'ячеслав 

Калінеску 
Т.В. 

Методологія аналізу й оцінки 
ефективності переміщення 
сфери діяльності підприємств. 
Монографія - Луганськ, СНУ ім. 
В. Даля, 2003. - 280 с. 

2003 №5 (55) 
77-79 

Задорожна 
Ольга 

Оліфіренко 
Вадим 

Підручник з української 
літератури: історія і теорія. - 
Донецьк: Східний видавничий 
дім, 2003. - 323 с. 

2003 №5 (55) 
79-80 

Троян 
Микола Пірко В. 

Заселення Донеччини у XVI-
XVIII ст. (короткий історичний 
нарис і уривки з джерел). - 
Донецьк, 2003. - 180 с. 

2003 №7 (57) 
102 

Сліпушко 
Оксана Соболь В. 

З глибини віків. Вивчення 
давньої української літератури 
в школі. Посібник для вчителя. 
Кам'янець-Подільський, 2002. - 
212 с.; В. Соболь. 12 
подорожей в країну давнього 
письменства. - Донецьк, 2003. - 
156 с. 

2003 №7 (57) 
102-104

Оліфіренко 
Вадим Біляїв В. 

На неокраянім крилі... (Штрихи 
до літературних портретів 
західної діаспори). - Донецьк: 
Східний видавничий дім, 2003. 
- 348 с. 

2003 №7 (57) 
104 

Садовніков 
Олексій 

Гончаров В., 
Чиж Б., 
Корнієнко 
Ю., Климо-
вицька А., 
Кирнос І. 

Управління витратами 
комплексних виробництв. 
Монографія. - Донецьк, 2003. - 
180 с. 

2004 №1 (59) 
73-74 
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Гончаров 
Валентин 

Бурбело 
О.А., Доро-
фієнко В.В., 
Недодаєва 
Н.Л. 

Банкрутство підприємств 
(економіко-правові аспекти). - 
Луганськ, 2003. - 228 с. 

2004 №2 (60) 
74-74 

Гончаров 
Валентин 

Максимова 
Т.С. 

Регіональний розвиток (аналіз і 
поргнозування). Монографія. - 
Луганськ, 2003. - 304 с. 

2004 №2 (60) 
75-76 

Лук'яненко 
Д.Г. 

Макогон 
Ю.В., Ля-
шенко В.І., 
Кравченко 
В.О. 

Регіональні економічні зв'язки 
та вільні економічні зони. 
Підручник. - Донецьк, 2004. - 
544 с. 

2004 №3 (61) 
80-81 

Гусєв В.І. Кузьменко 
М. М. 

Науково-педагогічна 
інтелігенція в УСРР 20-30-х 
років: соціально-професійний 
статус та культурно-освітній 
рівень - Донецьк, 2004. - 455 с. 

2004 №4 (62) 
63-63 

Лютерек 
Мажена Соболь В.О. 

Пам'ятна книга Дмитра 
Туптала. - Варшава, 2004. - 
218 с. 

2004 №4 (62) 
64-64 

Пасько Ігор Карась А.Ф. 

Філософія громадянського 
суспільства в класичних 
теоріях і некласичних 
інтерпретаціях. - Київ-Львів, 
2004. - 520с. 

2004 №7 (65) 
75-76 

Білецький 
Володимир Е.А. Прутнік  

Міжгалузеві господарські 
об'єднання - стратегія 
диверсифікації розвитку 
вуглезбагачувальних 
підприємств (Донецьк: Юго-
восток. 2004. - 445 с.) 

2005 № 1 (67) 
76-77 

Гончаров 
Валентин 

Захарченко 
В.І., Борисов 
О.Г., Молін 
Є.В.  

Державна політика 
інвестування реального 
сектору економіки. - Одеса, 
2005 

2005 №2 (68) 
68 

Прокопенко 
М.Д. 

Туріянська 
М.М. 

Інвестиційні джерела: 
Монографія. -Донецьк: ТОВ 
"Юго-Восток, ЛТД", 2004, - 322 
с. 

2005 № 4 (70) 
74-75 

Дзюба І.М. Просалова 
В.А. 

Текст у світі текстів Празької 
літературної школи. 
Монографія. - Донецьк: 
Східний видавничий дім, 2005. 
- 344 с. 

2005 № 4 (70) 
75-76 

Темірова 
Н.Р. Романцов В. 

Становлення козацької 
держави у добу національно-
визвольної війни. - Донецьк: 
ДонНУ, 2005. - 284 с. 

2005 № 5 
(71)108 
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Гончаров 
Валентин 

Філіппова 
С.В. 

Трансформаційні процеси в 
промисловому виробництві в 
умовах нестабільності. - 
Одеса: ОРЕГУ НАГУ, 2005. - 
420 с. 

2005 № 6 (72) 
111 

Кадомський 
С.І. 

Гончаров 
В.М., Непо-
чатов С.І., 
Пчелинська 
А.В., Заго-
рожний В.П. 

Фінанси. Ч.1. - Донецьк: 
ДонДУУ, 2005. - 203 с.  2005 № 6 (72) 

111-112 

Оліфіренко 
Світлана 

Оліфіренко 
В.В., Оліфі-
ренко С.М. 

СЛОБОЖАНСЬКА ХВИЛЯ: 
Навчальний посібник-
хрестоматія з української 
літератури Північної 
Слобожанщини. - Донецьк: 
Східний видавничий дім, 2005. 
- 280 с. 

2005 № 6 (72) 
112 

Гончаров 
Валентин 

Свиридова 
Н.Д. 

Економічна історія. 
Навчальний посібник. - 
Донецьк, 2005 

2006 № 1 (73) 
103 

Назарук 
Василь Соболь В. 

"До джерел. Історія української 
літератури IX-XIII ст." - 
Варшава: Видавництво WSIP, 
2005. - 346 с. 

2006 № 4 (76) 
100-102 

Грицай 
Ольга, 
Соболь 
Валентина 

Корпанюк М. 

"Слово. Хрест. Шабля. 
Українське монастирсько-
церковне, світське крайове 
літописання XVI-XVIII ст., 
компіляції козацького 
літописання XVIII ст. як 
історико-літературне явище" - 
К.: Смолоскип, 2005. - 904 с. 

2006 № 5 (77) 
109-110 

Темірова 
Надія 

Задунай-
ський В. 

"Бойове мистецтво та 
військова спадщина 
українських козаків в кінці  
ХІХ - на початку ХХІ ст." - 
Донецьк: Норд-Прес - ДонНУ, 
2006. - 335 с. 

2006 № 5 (77) 
111 

Петровсь-
кий Воло-
димир 

Посохов С.І. 

"Образи університетів 
Російської імперії другої 
половини ХІХ- початку ХХ 
століття в публіцистиці та 
історіографії". - Харків: ХНУ  
ім. В.Н. Каразіна, 2006. - 368 с. 

2006 № 5 (77) 
112 
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2. АЛФАВІТНИЙ КАТАЛОГ СТАТЕЙ  
 

2.1. ЕКОНОМІКА 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
Преамбула 

 

1 2 3 4 
   5 

Редакційна 
стаття 

Складові успіху сучасного українського 
підприємства (Досвід АТ "Ясинуватський 
машинобудівний завод") 

2000 №1 (32)
3-8 

Абалакова Юлія Розвиток виробництва меблів у 
Донецькому регіоні: реалії та проблеми 2004 №7 (65) 

31-34 
У статті проаналізовано сучасний стан ринку меблів в Україні, досліджено 
діяльність виробників меблів у Донецькому регіоні, виявлені проблеми 
розвитку меблевої галузі, визначені перспективи і тенденції розвитку 
досліджуваного ринку. 
Абрамчик 
Анатолій,  
Репіна Елла 

Особливості підприємств Донбасу і 
привабливість курсу цінних паперів на 
фондовому ринку  

2002 №4 (47) 
37-41 

У статті розглянуті основи становлення фондового ринку на Донбасі: 
виділені проблеми в формуванні фондового ринку; проведений аналіз 
галузевої привабливості і привабливості окремих підприємств; визначено і 
проаналізовано особливості підприємств Донбасу як об’єкта інвестування, 
а також привабливість курсу цінних паперів на фондовому ринку. 
Абрамов 
Віталій, Ходус 
Андрій 

Технологія бюджетування у форматі 
фінансового менеджменту великого 
промислового підприємства 

2004 №4 (62) 
12-15 

У статті проаналізовано основні складові бюджетного процесу великого 
промислового підприємства. Показано переваги прогнозного методу 
бюджетування - одного з найбільш ефективних підходів до управління 
фінансовими потоками підприємства. 

Агалаков 
Микола 

Магічні величини у макроекономічному 
аналізі: обґрунтування, межі та сфери 
застосування  

2002 №3 (46) 
11-13 

У статті подається математичне обґрунтування правила „величини 70” та 
деяких інших правил, які застосовуються у макроекономічному аналізі. 
Розглянуто межі та можливі сфери їх застосування. Дослідження має велику 
практичну цінність, оскільки дає змогу запобігти помилкам при здійсненні 
прогнозних оцінок макроекономічного аналізу. 
Аддо-Джан Ем-
мануель, Семе-
нов Анатолій 

Податкова система Гани та заходи щодо 
підвищення її ефективності 1998 №5 (22) 

22-24 

Азарян Олена Трансформація споживчого ринку 
України в сучасних умовах  2002 №4 (47) 

13-17 
Стаття торкається теоретичних питань трансформації споживчого ринку 
в умовах перехідної економіки. Показано, що формування перспективи 
розвитку споживчого ринку, його трансформація нерозривно зв'язані зі 
світовими глобальними процесами і проблемами національних пріоритетів. 
Наведена ієрархія цілей розвитку споживчого ринку, їхня структуризація і 
формалізація. Це створює основу для визначення напрямків реалізації 
стратегічних, тактичних і локальних цілей розвитку споживчого ринку 
України в найближчій перспективі. 
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   5 

Азарян Олена Механізм циклічного розвитку 
споживчого ринку  2003 №3 (53) 

40-43 
У статті розглянуто проблеми управління та регулювання споживчого 
ринку, запропоновано концепцію управління споживчим ринком, яка розглядає 
просування та попит як цілісну систему. Відзначено стадії механізму 
циклічного розвитку споживчого ринку, їх особливості та фактори, які 
впливають на розвиток споживчого ринку на кожній стадії. 
Азарян Олена, 
Сушко Ольга 

Сегментація підприємств ресторанного 
бізнесу в Україні 2004 №5 (63) 

48-50 
У даній статті представлений аналіз сучасного стану ресторанного 
бізнесу, проаналізовані основні сегменти підприємств ресторанного бізнесу 
України. Доведена відповідність окремих груп підприємств ресторанного 
бізнесу певному споживчому сегменту. 
Акаєв Шаміль До питання аналізу інтенсивності 

оновлення продукції 1998 №3 (20) 
26-28 

Акаєв Шаміль 
Вплив замінності продукції на показники 
обсягу виробництва і використання 
ресурсів 

1999 №4 (28) 
28-31 

Акєнтьєва 
Олена 

Сучасні тенденції побудови та розвитку 
системи внутрішнього контролю 
промислових підприємств в Україні  

2005 №4 (70) 
11-15 

У статті висвітлено проблему формування концептуальних засад системи 
внутрішнього контролю (СВК) промислових підприємств в умовах 
транзитивної економіки України. Визначено основні напрямки побудови і 
розвитку системи внутрішнього контролю промислових підприємств при 
застосуванні комп'ютерних інформаційних систем. Доведено залежність 
ефективного функціонування господарського механізму на промисловому 
підприємстві від якісного функціонування системи внутрішнього контролю. 
Амельченко 
Тамара, Осад-
чий Євген 

Вплив транспорту на соціально-
економічний розвиток регіону  2002 №3 (46) 

13-17 
На прикладі розвитку транспортної системи Автономної Республіки Крим 
виконано аналіз впливу транспорту на економічне середовище регіону, 
із залученням даних державної та відомчої статистики простежено 
особливості перевезень окремими видами транспорту. Розкрито причини зміни 
показників роботи водного та наземного транспорту півострова. Зроблено 
висновки щодо сучасних проблем розвитку транспорту Кримського регіону. 
Амоша 
Олександр 

Проблеми удосконалення управління 
промисловим виробництвом 2001 №6 (43) 

12-15 
Амоша 
Олександр, 
Лащенко Ігор 

Надійність інвестиційних проектів 
вугільних шахт 2004 №7 (65) 

4-7 
Стаття присвячена проблемі вибору і розробки економічних механізмів 
оцінки надійності інвестиційних проектів шахт. Сформульовані принципи 
побудови багатофакторної моделі доцільності інвестування технологічних 
ланок шахт у процесі розширеного відтворення шахтного фонду. 
Амоша 
Олександр, 
Решетняк 
Олексій 

Вугільна промисловість України: аналіз 
кризових явищ га шляхів їх подолання 1996 

№5-6  
(5-6) 
32-38 

Амоша 
Олександр, 
Швець Василь 

Взаємодія держави і регіонів в 
стратегічному плануванні ефективного 
розвитку виробництва 

2000 №4 (35) 
3-7 

Андрєєва 
Любов 

Нове податкове законодавство: питання 
обліку витрат на підприємствах 1998 №4 (21) 

31-34 
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Андросова 
Лариса 

Аналіз умов праці на підприємствах 
України як необхідна умова реалізації 
державної соціальної політики  

2006 №6 (78) 
25-31 

У статті на основі аналізу чинного законодавства з соціального страху-
вання виділяються основні задачі і напрямки проведення досліджень для 
розробки методів і методик аналізу впливу умов праці на втрати 
підприємства в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю його працівників. 

Апатова Наталія Трансформація ринків в інформаційній 
економіці  2003 №6 (56) 

26-30 
У статті розглядаються особливості функціонування традиційних ринків праці, 
капіталу і ресурсів в умовах становлення інформаційної економіки, дається оцінка 
поряд з позитивними очікуваних негативних наслідків. Описується нова 
структура підприємства, його форми і діяльність, особлива увага приділяється 
ролі знань й освітньому ринку. 

Аптекар Савелій Причини економічної кризи в Україні і 
шляхи виходу з неї 1996 

№5-6  
(5-6) 
27-31 

Аптекар Саве-
лій, Череватсь-
кий Данило 

Міжгалузеві промислові картелі вугільної 
ґенези  2005 №3 (69) 

24-27 

Наприкінці ХХ століття в Донбасі з'явилися міжгалузеві промислові 
комплекси "Вугілля-Кокс-Метал", що стали базою потужних реґіональних 
фінансово-промислових груп (ФПГ). Ці структури націлені на досягнення 
максимального економічного ефекту у кінцевому продукті (у даному випадку 
- металу). Останнім часом ця категорія поповнюється і паливно-
енергетичними системами. Загальним для тих і інших є включення в них 
вуглевидобувних підприємств. 
Артюхіна 
Марина Маркетингова діяльність в системі освіти 2001 №2 (39) 

19-24 
Артюхіна 
Марина 

Використання психодіагностики для 
підбору та оцінки менеджерів  2001 №3 (40) 

25-28 
Артюхіна 
Марина Паблік рілейшнз для освітніх установ  2001 №4 (41) 

28-31 
Артюхіна 
Марина Деонтологія менеджера як одиничне 2001 №6(43) 

46-48 
Байрам Мереме, 
Байрам Усніє 

Деякі методичні аспекти складання звіту 
про власний капітал  2002 №3 (46) 

53-56 
У статті розглядаються особливості складання звіту про власний капітал і 
пропонується методика складання його за спеціальною таблицею. Матеріал 
має економіко прикладне значення і може бути використаний у практиці 
складання звітних документів підприємств. 

Байрам Мереме, 
Байрам Усніє 

Методичне забезпечення поточного та 
підсумкового контролю знань студентів 
КЕІ КНЕУ  

2003 №1 (51) 
44-46 

Висвітлено досвід Кримського економічного інституту в методичному 
забезпеченні навчального процесу. Розкрито оригінальний механізм 
контролю знань студентів, зокрема застосування з цією метою ділових ігор. 
Стаття має практичне значення і спрямована на викладачів вузів 
економічного профілю. 
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Байрам Усніє Проблема розробки кредитної політики 
банку  2003 №1 (51) 

46-50 
Розкрито суть поняття кредитної політики банку, її мету, показники 
розвитку кредитних відносин, стан проблеми банківського кредитування в 
Україні. Докладно висвітлені фактори, що визначають рівень процентної 
ставки та основні принципи формування кредитної політики банків. Автор 
пропонує процес розробки кредитної політики банку здійснювати поетапно і 
подає вісім оригінальних етапів цього процесу. Крім того, запропоновані 
заходи, спрямовані на підвищення ефективності кредитної політики банку. 
Балабанова 
Людмила, 
Кривенко Ганна 

Комплексна система управління 
конкурентоспроможністю підприємств  
в умовах маркетингу  

2003 №3 (53) 
29-33 

У статті розкрито сутність комплексної системи управління 
конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації; 
визначено її окремі системи: систему моніторингу факторів конкурентного 
середовища, систему діагностики управління конкурентоспроможністю, 
систему управління конкурентними перевагами; розкрито їх зміст та 
визначено структурні елементи. 

Балакай Оксана Концепція стійкого розвитку та ринкова 
економіка 2004 №2 (60) 

58-62 
В статті розглядається проблема сумісності ринкової економіки та 
концепції сталого розвитку. Обґрунтовується неспроможність виключно 
ринкових механізмів господарювання у вирішенні екологічних та соціальних 
проблем. Автор відстоює думку, що екологічна криза - це насамперед 
духовна криза людства, і відповідь на екологічний виклик може бути 
знайдений тільки при використанні дуже широкого соціально-політичного й 
історико-культурного ресурсу людства. Дається нове визначення поняттю 
сталого розвитку, що не виводить глобальну цивілізацію за межі 
господарської місткості біосфери. 
Баланов Віктор, 
Заблоцька Кіра, 
Носков Юрій 

Характер і зміст праці в ремонтній сфері 
чорної металургії (на прикладі методу 
керамічної наплавки в коксохімії)  

2000 №1 (32) 
16-19 

Балко Олена Оцінка „тіньової” діяльності фірми на 
основі аналізу використання ресурсів  2002 №2 (45) 

22-25 
В роботі пропонується аналітичний метод виявлення й оцінки "тіньової" 
економічної діяльності фірми на основі аналізу використання ресурсів, 
кількість яких обліковується за допомогою технічних засобів контролю. 
Висувається засіб уніфікованої відносної характеристики тіньовизації фірми. 
Басанцов Ігор, 
Коніщева 
Наталія, 
Пефтієв Микола 

Реформування системи пенсійного 
забезпечення України 1997 №4 (11)

23-29 

Бассова Ольга 
Іпотечний кредит як засіб 
довгострокового фінансування 
промислових підприємств 

2004 №2 (60) 
50-52 

Досліджено сучасну вітчизняну систему промислового іпотечного 
кредитування та можливості створення й розвитку промислової іпотеки в 
Україні в умовах перехідної економіки. Автор доводить, що серйозною 
перешкодою в практичному застосуванні іпотеки є недосконалість 
законодавчо-правової бази, відсутність збалансованого і відпрацьованого 
механізму іпотечного кредитування. Це обумовлює високий ступінь ризику, 
невпевненість потенційних інвесторів у надійності своїх вкладень і гальмує 
розвиток реального сектора української економіки. 
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Беганська Ірина, 
Садовська 
Наталя 

Сучасна державна освітня стратегія і 
розвиток управлінської освіти в Україні 2004 №3 (61) 

47-49 

У статті проаналізований досвід підготовки фахівців з управління за новими 
для України стандартами - програмами менеджменту ділового адмі-
ністрування. Визначені перспективи розвитку цих програм з точки зору їх 
економіко-правового забезпечення державою. 
Беганська Ірина, 
Садовська 
Наталя 

Соціальні пріоритети українського 
державотворення в контексті 
регіональної політики  

2005 №2 (68) 
44-47 

У статті проаналізовано систему соціального захисту, в тому числі 
цільових соціальних програм в Донецькому регіоні. Окреслено перспективи 
реалізації нової урядової програми в регіоні з огляду на існуючу проблему 
старопромислових міст. 

Белоусова Ірина Трансформація податкової системи  
в Україні 2000 №5 (36) 

15-22 
Бережна Ірина, 
Вайнберг Ірина, 
Ляшенко 
В’ячеслав 

Основні аспекти оцінки інвестиційної 
привабливості режиму рекреаційної 
території 

2001 №1 (38)
24-28 

Бережна Ірина 
Оцінка екологічного потенціалу  
АРК Крим у контексті формування 
регіональної екологічної політики 

2004 №3 (61) 
42-47 

В статті обґрунтовано роль і місце екологічних проблем при формуванні 
регіональної стратегії розвитку конкретної територіально-суспільної 
системи. Поставлене питання щодо підвищення дієвості екологічної служби 
та вдосконалення інших органів державного управління, які б надали нової 
якості екологічному управлінню Автономної Республіки Крим і спланували 
раціональне використання унікального природного потенціалу півострова. 

Бережна Ірина 
Особливості стану рекреаційної галузі 
Криму в контексті ефективного 
використання рекреаційного потенціалу 
регіону 

2004 №4 (62) 
28-33 

В статті розглядається місце рекреаційної діяльності, як стратегічного 
напряму в моделі соціально-економічного зростання регіону. Аналізуються 
особливості стану рекреаційної галузі в Криму. Автор пропонує ряд 
конкретних засобів щодо більш ефективного використання рекреаційного 
потенціалу АР Крим. 

Бережна Ірина Дослідження точок соціально-
економічного зростання АР Крим 2004 №7 (65) 

10-16 
У статті доводиться, що перспективним напрямком розвитку регіону є 
виявлення його точок соціально-економічного зростання. Аналізуються 
можливі інструменти державного регулювання розвитку АР Крим. Автор 
пропонує використовувати досвід функціонування територій пріоритетного 
розвитку і вільних економічних зон на підставі моніторингу з метою 
підвищення соціально-економічного зростання. 
Бережний Вале-
рій, Глазунова 
Олена, Ляшенко 
В’ячеслав 

Проект закону України "Про 
франчайзинг" 2000 №2 (33) 

20-24 
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Березін 
Олександр 

Проблеми розвитку фермерства та його 
роль у формуванні національного 
продовольчого ринку України 

2000 №5 (36) 
26-30 

Беспята Марина Маркетингові аспекти діяльності 
будівельного підприємства  2003 №8 (58) 

34-37 
У статті розглянуто особливості маркетингової діяльності у будівельній 
галузі, наведено характеристику основних маркетингових концепцій, які 
доцільно використовувати будівельним підприємствам на сучасному етапі. 
Подано матрицю "види будівництва - концепція маркетингу", яка дозволяє 
здійснити вибір конкретної концепції. Запропоновано використання методу 
бенчмаркингу для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності 
будівельних підприємств 
Бєленький 
Олексій 

Основні тенденції розвитку світового 
ринку енергетики  2003 №8 (58) 

15-18 
У статті проаналізовано аспекти розвитку енергетичного ринку, виявлено 
особливості його функціонування за останні роки, виконано порівняння 
розвитку ринку нафти та газу. Зроблено висновок, що основними 
тенденціями розвитку нафтогазового ринку є глобалізація енергетичних 
ринків, створення єдиного енергетичного простору, зростання 
взаємопроникнення регіональних і світових енергетичних структур. 

Бєлікова Олена, 
Пабат Михайло 

Фондовий ринок як невід'ємний елемент 
ринкового механізму (специфіка 
функціонування) 

2001 №3 (40) 
22-25 

Бєляєв Олек-
сандр, Маслі-
ченко Сергій 

Трансформація державного регулювання 
на сучасному етапі суспільного розвитку  2002 №1 (44) 

17-21 
Розглянуто теоретико-методологічні підходи до визначення суті 
державного регулювання на сучасному етапі суспільного розвитку, 
прослідковано зміни, трансформацію ролі держави протягом останнього 
століття та визначено специфічні риси державного регулювання з 
урахуванням загальноцивілізаційних тенденцій світового розвитку. 

Біленька Юлія Інвестиційний ризик при здійсненні 
операцій на фінансових ринках 2006 № 2 (74) 

41-45 
Статтю присвячено дослідженню проблеми інвестиційних ризиків, що 
виникають при здійсненні операцій на фінансових ринках. Автором 
розглядається комплекс ризиків, властивих інвестиційним операціям з 
фінансовими активами, аналізується вплив факторів макро- та мікрорівня 
на величину ризику, а також роль інфраструктурного забезпечення 
інвестиційної діяльності на фінансовому ринку. Велику увагу приділено 
дослідженню існуючих методів оцінки інвестиційного ризику та аналізу 
ефективності їх використання учасниками ринку при здійсненні операцій з 
різними категоріями активів. 
Білецький 
Володимир 

Штрихи до проблеми реформ у вугільній 
промисловості України 1996 №4 (4) 

27-29 

Білопольська 
Валентина, 
Кисіль Марина 

Концепція створення ефективного 
механізму управління пенсійним 
забезпеченням в Україні: механізми її 
реалізації  

2005 №6 (72) 
46-53 

У статті розглянуті проблеми чинної системи пенсійного забезпечення в 
Україні. Запропоновано концепцію реформування системи пенсійного 
забезпечення України і створення ефективного механізму управління 
ресурсами бюджету Пенсійного фонду, що передбачає комплексне вирішення 
існуючих проблем. 
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Близнюк 
Анатолій 

Науково-методичні засади створення 
технопарку по ресурсозбереженню та 
переробці відходів у Донецькій області 

2001 №3 (40) 
3-10 

Близнюк 
Анатолій, 
Коніщева 
Наталія 

Можливості розвитку інноваційної 
діяльності у Донецькій області  2002 №1 (44) 

5-10 

Розглянуто можливості активізації інноваційної діяльності в Донецькій 
області на основі порівняльного аналізу спеціальних режимів інвестиційної 
діяльності в спеціальних економічних зонах та у технопарках. Розроблено 
пропозиції щодо підвищення зацікавленості суб’єктів господарювання, які 
займаються розробкою і реалізацією інноваційної продукції, в розвитку такої 
інноваційної структури, як технопарк. 

Богачов Сергій 
Особливості розвитку ринку облігацій 
внутрішньої державної позики України 
(ОВДП) 

2001 №1 (38) 
12-17 

Богачов Сергій Прибуток у системі фінансової звітності 
підприємств: теоретичний аспект 2001 №6 (43) 

43-46 

Богачов Сергій 
Проблеми реалізації капіталотворчої 
функції сучасної корпорації на 
фондовому ринку 

2004 №5 (63) 
6-8 

У статті розглядаються питання формування умов мобілізації капіталу з 
використанням механізмів фондового ринку для забезпечення ефективного 
фінансування розвитку промислової корпорації, що функціонує в умовах 
ринкової трансформації економіки 

Богачов Сергій, 
Жданко 
Єлизавета 

Економічні аспекти і специфіка тарифної 
політики комунальних підприємств 
Донецька як суб'єктів природної 
монополії  

2005 №4 (70) 
6-11 

У статті проведений аналіз стану діючої тарифної політики в місті 
Донецьку і економічних аспектів необхідності підвищення тарифів на послуги 
комунальних підприємств, розглянуті основні особливості функціонування 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, підприємств 
теплопостачання в умовах розвитку конкурентних відносин в Україні. На 
ґрунті цього виокремлюються найбільш гострі проблеми і деякі напрями їх 
вирішення у державній регіональній політиці. 
Бойченко 
Микола, Дробот 
Ярослав 

Антикризовий менеджмент на 
підприємствах вугільної промисловості 
України  

2003 №2 (52) 
7-13 

Виконано аналіз паливно-енергетичного балансу України в період 2000-2010 
рр. Подано прогноз мінімальної потреби України у вугіллі до 2030 р. і динаміка 
його видобутку у 1990-2000 рр. Доводиться неможливість реанімації 
вугільної галузі в умовах переважання державної форми власності. 
Подальший розвиток паливно-енергетичного комплексу пов'язується зі 
створенням технологічних корпорацій "вугілля - кокс - метал" та "вугілля - 
енергетика". 
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Болдуєв 
Михайло 

Удосконалення методів оцінки 
ефективності інвестицій на основі виміру 
економічності розвитку виробництва  

2003 №2 (52) 
42-47 

Розглянуто аспекти екстенсивного та інтенсивного шляхів розвитку 
виробництва; диференціальна та інтеґральна форми оцінки економічності 
розвитку виробництва. Запропоновані й апробовані два нових показники: 
середньозважена частка дисконтованого прибутку, отриманого за рахунок 
інтенсивного використання ресурсів, та коефіцієнт ресурсурсозбереження, 
що призначені для оцінки економічності використання ресурсів 
інвестованого виробництва. Це дозволяє подолати певну однобічність 
існуючої системи оцінки інвестиційних проектів за рахунок залучення в поле 
аналізу показників, які безпосередньо характеризують якість розвитку 
інвестованого виробництва. 
Болюх Михайло, 
Горбаток Мико-
ла, Заросило 
Аркадій 

Аналіз організації грошового обігу в 
банку 1999 №3 (27) 

34-39 

Бондаренко 
Оксана, 
Кондрашова 
Тетяна 

Організація оплати праці й аналіз 
розрахунків із працівниками підприємств 
малого бізнесу 

2006 № 4 (76) 
14-18 

У статті розглянуто особливості оплати праці найманих працівників на 
підприємствах, що є платниками єдиного податку, представлено аналіз 
розрахунків по заробітній платі, наведено пропозиції щодо удосконалення 
організації оплати праці на підприємствах малого бізнесу. 
Бондарєв 
Борис, Малич 
Людмила 

Відкличні облігації 1998 №6 (23) 
15-18 

Борецька 
Наталія 

Соціальні та економічні аспекти 
регіональної політики 1999 №6 (З0) 

29-31 

Борецька 
Наталія 

Сучасні проблеми соціального захисту 
населення в умовах трансформації 
економіки суспільства 

2000 №5 (36) 
3-11 

Борецька 
Наталія 

Стан соціально-економічного розвитку та 
соціального захисту населення 
Донецького регіону  

2001 №4 (41) 
3-7 

Борецька 
Наталія, 
Козачковська 
Галина, 
Коніщева 
Наталія 

Туристичний бізнес України в контексті 
концепції сталого розвитку Європи 1997 №1 (8) 

23-25 

Борзенков 
Сергій 

Визначення ефективності проведеної 
BTL-акції 2006 №2 (74) 

45-49 
У статті запропоновано класифікацію BTL-заходів стимулювання збуту, 
методику розрахунку їх ефективності у короткостроковому і довгостро-
ковому періодах та аналіз отриманих вигод від їх реалізації. Сформульовані 
умови ефективного використання BTL-акцій, наведено приклад застосування 
методики розрахунку отриманих вигод від проведення BTL-акції. 
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Борисенко Ірина 
Економічна сутність митного 
регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 

2004 №7 (65) 
22-25 

У статті показано об'єктивну необхідність митного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, проаналізовано його цілі, функції, методи. 
Показано впливи митного регулювання на різні функціональні елементи 
економіки та економічні показники. 

Борцова Марія Ретроспективний аналіз економіко-
соціальних підходів до розподілу доходів 2005 №6 (72) 

28-31 
Проведено аналіз існуючих теорій соціальної справедливості. Подана 
класифікація сучасних соціально-економічних моделей розвинутих країн світу, 
досвід функціонування яких дозволяє виявити їх позитивні та негативні 
характеристики, а також використовувати його при розробці економічної 
політики країн з перехідною економікою, а саме в Україні. 
Брайма Кеннет, 
Сердюк Віра 

Оптимізація обліку і розподілу накладних 
витрат 1998 №3 (20) 

36-38 
Брайма Кеннет 
Сердюк Віра 

Управлінський аспект обліку витрат на 
виробництво продукції 1999 №5 (29) 

18-21 
Бритченко Ігор, 
Товстик Василь Реальний капітал в сучасних умовах 1999 №3 (27) 

17-23 
Бритченко Ігор Переваги застосування нових кредитних 

технологій  2003 №3 (53) 
55-58 

В статті розглянуто питання наявності переваг застосування нових 
технологій фінансування суспільного відтворення над традиційними 
банківськими технологіями кредитування виробника. Зокрема висвітлено 
застосування банківською системою нових технологій споживчого 
кредитування. 
Брітченко Генна-
дій, Толпежніков 
Роман 

Маркетинг у системі управління якістю 
продукції  2004 №4 (62) 

16-21 
У статті висвітлюються питання, пов'язані із маркетинговим управлінням 
якістю продукції та організацією управління якістю на підприємстві. 
Визначено сутність маркетингового управління якістю продукції. 
Обґрунтовується концепція маркетингової взаємодії як основа побудови 
відносин між підрозділами підприємства, споживачем та маркетинговою 
службою. Запропоновано підхід до організації структури управління якістю, 
який полягає в інтеграції маркетингу і служби якості в єдину організаційну 
структуру, що забезпечить виконання вимог споживачів при проектуванні і 
виробництві продукції. 

Бродський 
Олександр, 
Швець Наталя  

Удосконалення методики планування 
відтворення основних засобів з 
урахуванням специфіки хімічних 
виробництв 

2004 №3 (61) 
29-32 

Розглянуто загальні методи визначення економічно вигідних термінів 
експлуатації устаткування та обґрунтовано необхідність їх вдосконалення з 
урахуванням специфіки виробництва. Розроблено економіко-математичну 
модель, яка дозволяє прогнозувати витрати на ремонт устаткування. 
Брюханов Юрій, 
Листопад 
Олексій, Панков 
Віктор 

Управління матеріальними ресурсами 
великого машинобудівного підприємства 
з використанням інформаційних 
технологій  

2005 №5 (71) 
5-12 

Метою даної публікації є опис принципів і етапів функціонування інноваційної 
системи управління матеріальними ресурсами, створеної на Новокрама-
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торському машинобудівному заводі. Основним здобутком цієї системи є 
мінімізація витрат на забезпечення виробництва необхідною сировиною, 
матеріалами і комплектуючими виробами шляхом формування й аналізу 
ринку пропозицій, виключення необґрунтованих закупівель, зменшення 
складських запасів і зниження витрат на їхнє утримання, прискорення 
оборотності коштів, підвищення керованості і прогностичності процесу 
матеріально-технічного забезпечення. 

Бугайова Ірина 

Вдосконалення професійного рівня 
персоналу як захід щодо підвищення 
загальної економічної ефективності 
підприємства 

2005 №6 (72) 
32-35 

У статті на прикладі хімічних підприємств виконано дослідження впливу 
професійного рівня персоналу на загальну економічну ефективність 
діяльності підприємства. Проведено аналіз розвитку підприємств хімічної 
галузі Луганської області та визначено характер залежності між 
показниками економічної ефективності та рівнем кваліфікації персоналу. 
Сформульовано напрямки професійного розвитку персоналу. 

Бударіна 
Наталія 

Сучасні тенденції розвитку міжнародного 
ринку чорних металів та їх наслідки для 
України  

1997 №8 (15)
23-27 

Бурега Валерій Теоретико-методологічні питання 
професіографії управлінської діяльності 1997 №7 (14)

33-36 

Бурега Валерій, 
Казаков Валерій 

Менеджмент у контексті трансформації 
українського суспільства 1998 №7 (24) 

20-25 

Бутко Микола Трансформаційні зрушення в соціально-
економічному розвитку регіонів 2004 №3 (61) 

17-24 
У статті проаналізовано тенденції та структурні динамічні зрушення гос-
подарського комплексу регіону Полісся в порівнянні з іншими регіонами та 
державою в цілому. Визначено, що темпи соціально-економічного розвитку 
областей Поліського регіону суттєво відстають від загальнодержавних, 
наявний природно-ресурсний і виробничий потенціал використовується не 
повністю. Зроблено висновки і сформульовано пропозиції щодо 
вдосконалення державної регіональної політики. 
Бутко Микола, 
Мурашко 
Микола 

Інвестиційна політика: 
загальнодержавний та регіональний 
вимір  

1999 
№1-2 
(25-26) 
З-9 

Бутник 
Олександр 

Математична модель для дослідження 
динаміки економічних процесів  2003 №2 (52) 

69-72 
Розроблено стаціонарну і нестаціонарну модель економічного процесу, які 
відображають матеріально-грошовий баланс кожної стадії процесу. 
Показано, що розроблена модель описується системою диференційних 
рівнянь, яка завжди (при кінцевій кількості об'єктів дослідження - стадій 
переробки n) має рішення. В описаній системі рівнянь не розглядається зміна 
параметрів протягом безпосередньо стадії переробки, робиться 
припущення, що зміни параметрів відбуваються раптово, тому цю задачу 
можна назвати задачею з концентрованими параметрами. 
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Вагонова Олек-
сандра, Кашир-
ніков Дмитро, 
Райхель Борис 

Проблема повноти вилучення запасів 
вугілля на Донбасі 2004 №3 (61) 

38-41 

Стаття присвячена проблемі повноти вилучення запасів вугільних шахт, 
яка обумовлена трьома об'єктивно існуючими і некерованими чинниками: 
обмеженістю запасів, їх невідтворюваністю і різноякісністю окремих ділянок 
вугільних родовищ. Сформульовано принципи доцільності вилучення запасів 
на рівні шахти за критеріями, що характеризують стан підприємства та 
можливості і умови збуту продукції. 

Варнавський 
Владислав 

Стратегія розвитку споживчої кооперації 
Донбасу 1997 

№9-10 
(16-17) 
28-31 

Варяниченко 
Олена 

Прогнозування обсягу інвестицій  
з урахуванням еволюційного або 
деградаційного розвитку шахт 

2006 №5 (77) 
42-45 

У статті на прикладі шахт Центрального району Донбасу розглянуто стан 
інвестиційної політики в Україні стосовно вугільних шахт та проблеми 
функціонування збиткових підприємств в умовах обмежених коштів 
державної підтримки. Доведено необхідність використання для всебічної 
оцінки змін стану підприємства інтегрованих показників, які враховують 
значення імовірності якісної еволюції шахти. Автор акцентує увагу на 
можливостях теорії кластерного аналізу. Запропоновано ввести показник 
"інвестиційний потенціал шахти" для оцінки та прогнозування розвитку 
підприємства за рахунок власних коштів та більш ефективного розподілу 
зовнішніх інвестицій у регіоні. 
Василькова 
Тетяна Спільні підприємства у Донецьку 1998 №3 (20) 

ЗЗ-36 
Васюренко 
Олег, Гриньова 
Валентина 

Аналіз сучасного стану кредитної 
системи України 1998 №3 (20) 

28-33 

Великий Юрій Конкурентні переваги на товарних ринках 2004 №1 (59) 
19-21 

У статті розглядається зміст і сутність понять конкуренції, конкурен-
тоспроможності товарів та послуг, визначаються показники та чинники 
міжнародної конкурентоспроможності, дається аналіз стану 
конкурентоспроможності української економіки. 

Великий Юрій 
Шляхи підвищення 
конкурентоспроможності підприємств в 
умовах перехідної економіки України 

2004 №2 (60) 
53-55 

Автор аналізує явище конкуренції в економічному середовищі сучасної 
України, виділяє основні чинники конкурентоспроможності підприємств та 
окреслює напрямки її підвищення. Центральне місце в дослідженні займає 
розкриття особливостей стратегій конкурентоспроможності підприємств. 

Великий Юрій 
Роль соціально-економічних факторів у 
вдосконаленні системи управління 
виноробним підприємством 

2006 №6 (78) 
23-25 

У статті розглянуті проблеми та шляхи вдосконалення системи управління 
з урахуванням соціально-економічних факторів на виноробних підприємствах 
Миколаївської області. Запропонована авторська класифікація цих факторів, 
які розрізняються за значимістю, напрямком, характером і тривалістю дії, а 
також за рівнем, на якому вони можуть бути використані у суб'єкті чи 
об'єкті управління (робоче місце, цех, відділ, підприємство) і потребують 
додаткового вивчення у системі управління підприємств регіону. 
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Веліжанський 
Сергій, Руденко 
Олександр 

Аналіз інвестиційної ситуації в 
Автономній Республіці Крим 2001 №2 (39) 

3-5 

Веліжанський 
Сергій 

Поліпшення інвестиційного клімату в 
Україні  2002 №3 (46) 

9-11 
У статті досліджуються проблеми, пов'язані з поліпшенням ізвестиційного 
клімату в Україні та Автономній Республіці Крим, детально розглянуто 
фактори, від яких залежить інвестиційний клімат 
Веліжанський 
Сергій 

Шляхи соціального та економічного 
розвитку АРК  2003 №1 (51) 

57-60 
Стаття присвячена стратегічним чинникам формування ринкової економіки 
в Україні і зокрема в Криму. Виділені пріоритетні виробничо-технічні 
напрямки розвитку АР Крим, основні засади ефективної товарної політики. 
Докладно розглянута проблема інноваційної діяльності і забезпечення 
конкурентоспроможності продукції 
Верескун 
Михайло 

Оцінка корпоративної реструктуризації 
регіонального господарства 2004 №5 (63) 

9-14 
На прикладі Донецького регіону простежено процеси реструктуризації 
регіонального господарства та вплив корпорацій на рівень його розвитку. 
Констатовано головним чином екстенсивний характер розвитку економіки 
Донеччини за останні роки. Вказується, на необхідність перегляду принципів 
управління господарським комплексом регіону. Автор наголошує на 
необхідності формування концепції регіонального маркетингового 
менеджменту, застосування якого створює передумови для реалізації на 
регіональному рівні преваг корпоративної форми організації господарської 
діяльності. 
Верескун Ми-
хайло, Колосок 
Валерія 

Способи використання лізингу 
промисловими підприємствами 2006 №1 (73) 

44-46 

У статті виконано аналіз основних способів зворотного лізингу та 
запропоновано організаційні заходи щодо впровадження цього фінансового 
механізму в практику промислових підприємств. Головною метою 
застосування лізингу в промисловій галузі автори вважають суттєве 
оновлення її матеріально-технічної бази. 

Веріга Ганна Облікові потреби малого підприємства 2006 №4 (76) 
11-14 

У статті здійснено аналіз однієї з існуючих у вітчизняній практиці систем 
управлінського обліку малого підприємства, яка передбачає розподіл витрат 
за центрами відповідальності. На думку автора, ця система може 
використовуватися на підприємствах з розгалуженою структурою і її 
переваги полягають у створенні додаткових стимулів роботи для 
менеджменту малого підприємства. 
Верхоглядова 
Наталя 

Показники оцінки рівня реалізації 
національних інтересів 2004 №5 (63) 

44-47 
В роботі проаналізовано існуючі підходи до оцінки ступеня реалізації 
національних інтересів, застосування індексу розвитку людського потен-
ціалу, загальних показників конкурентоспроможності товаровиробників. 
Запропонована критеріальна основа оцінки рівня реалізації національних 
інтересів, яка базується на показниках конкурентоспроможності. 
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Верхоглядова 
Наталя 

Фінансово-економічне забезпечення 
вищих навчальних закладів: реалії та 
тенденції 

2004 №7 (65) 
39-42 

Розглянуто питання фінансування вищої школи, від якого залежить успіх у 
підготовці висококваліфікованих фахівців, ефективний розвиток наукових 
досліджень, створення нормальних умов для навчальної діяльності, 
підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу. 
Простежено тенденції зміни структури фінансування вузів у світі і Україні. 
На прикладі Дніпропетровського національного університету та Інституту 
підприємництва "Стратегія" проаналізовано основні напрями фінансово-
економічної діяльності вищих навчальних закладів державної і муніципальної 
форми власності. 

Винниченко Ігор Концепція регіональної туристичної 
корпорації (РТК) 1997 №6 (13)

22-27 

Виноградова 
Олена 

Перші результати активізації 
інформаційно-технологічного механізму 
оновлення економіки України  

2003 №3 (53) 
43-45 

У статті дано історичний огляд розвитку теорій управління та їх 
практичної реалізації як передумови формування сучасної концепції 
реінжинірингу бізнес-процесів. 
Вишневська 
Наталія,  
Дудник Олена 

Деякі підсумки масової приватизації в 
Україні  1997 

№9-10 
(16-17) 
15-18 

Вишневська 
Наталія, 
Дудник Олена 

Система управління при корпоративних 
відносинах 1998 

№1-2 
(18-19) 
26-29 

Вітренко Олена 
Контроль витрат незавершеного 
виробництва і калькулювання виробничої 
собівартості підприємств 
машинобудівної галузі 

2006 № 3 (75) 
43-51 

Стаття присвячена дослідженню питань калькулювання виробничої 
собівартості промислової продукції. На основі даних вибіркового анкетування 
спеціалістів підприємств галузі проведено аналіз функціональних зв'язків у 
здійсненні процесу калькулювання собівартості продукції і контролю витрат 
незавершеного виробництва (НЗВ). Запропоновано методику формування 
обліково-розрахункових даних НЗВ 

Внукова Наталія 
Некомерційні організації "третього 
сектору" як суб'єкти ринкової 
інфраструктури 

1997 №7 (14)
43-48 

Вовк Аліса Оцінка підприємницької діяльності як 
чинника соціальної стабільності  2004 №4 (62) 

44-46 
В роботі досліджуються соціально-економічні важелі підприємницької 
діяльності, роль підприємництва в умовах переходу до ринкової економіки. 
Автор резюмує, що найбільш значними факторами економічного зростання 
слід вважати вмілу реалізацію підприємницького потенціалу громадян, 
ефективне використання в економічному механізмі ініціативи людини, 
визнання підприємництва вирішальним фактором конкуренції. 
Вовканич Сте-
пан, Копистян-
ська Христина, 
Цапок Сергій  

Соціогуманізм і аксіологія в період 
розбудови інноваційного суспільства 
України  

2005 №3 (69) 
28-35 

Розглядаються методологічні основи посилення ролі знаннєво-інформаційної 
компоненти у становленні реґіональних суспільних систем (РСС) та активізації 
їх інноваційної діяльності як визначального чинника науково-технологічної 
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конкурентоспроможності України. Обґрунтовано доцільність застосування 
аксіологічних критеріїв при визначенні якісних параметрів інноваційного 
потенціалу РСС, зокрема його суто інформаційних характеристик. Показано, 
що інноваційна парадигма економічного розвитку реґіонів, як і держави загалом, 
може бути реалізована лише при оперті на соціогуманістичні засади 
цивілізаційного розвитку, трансформації суто інноваційного потенціалу 
суспільства (його підсистем) у потенціал духовно-інноваційний. 
Водолазська 
Оксана, Калам-
бет Світлана 

Основні категорії оцінки впливу 
екологічних факторів на вартість бізнесу 2005 №6 (72) 

38-41 
Стаття присвячена визначенню методичних підходів до оцінки вартості 
майна з урахуванням екологічних факторів у системі ринкових відносин. 
Розглянуто категорії "вартість", "власність", "майновий об'єкт" у контексті 
оцінки впливу на них екологічних факторів 
Волинський 
Георгій 

Аналіз стану житлово-комунального 
господарства і можливості інвестування 
галузі 

2006 №1 (73) 
40-43 

У статті проаналізовано економічне становище житлово-комунальної галузі 
України, визначені причини її низької інвестиційної привабливості, 
обґрунтовується можливість залучення інвестицій в галузь через 
впровадження енергозберігаючих програм. Сучасний стан ЖКГ 
характеризується як сталий кризовий. Запропоновані шляхи підвищення 
ефективності фінансування, залучення інвестицій, напрямки розвитку галузі. 
Воловодова 
Олена 

Соціальні наслідки закриття збиткових 
шахт Донбасу та пошук оптимальної 
моделі регіональної політики 

1997 №3 (10)
47-55 

Волощенко 
Лариса 

Оцінка ефективності територій зі 
спеціальним режимом інвестування як 
соціально-економічних утворень  

2005 №4 (70) 
44-46 

В статті представлена методика оцінки ефективності територій зі 
спеціальним режимом інвестування в Україні, яка дозволяє визначити 
фактори, що сприяють їх розвитку, і спрогнозувати результати роботи 
моделі при різних варіантах сполучення елементів. 

Воробйов Юрій 
Прибуток як джерело формування 
фінансового капіталу підприємствами 
Криму 

2000 №6 (37) 
10-14 

Воробйов Юрій Використання лізингу як методу 
фінансування підприємств України 2001 №6 (43) 

35-39 
Воробйов Юрій, 
Смілик Дмитро  

Особливості використання систем 
електронних платежів Державним 
казначейством України 

2004 №5 (63) 
28-31 

У статті обґрунтовано необхідність удосконалювання системи 
електронних платежів Казначейства України. Сформульовано пропозиції 
щодо підвищення ефективності функціонування системи електронних 
платежів в умовах зростання обсягів оброблюваної інформації. 
Гавва 
Володимир, 
Решетник 
Наталя 

Аналіз проблеми моделювання 
операційних витрат машинобудівного 
підприємства  

2005 №4 (70) 
16-17 

У статті розглядаються проблеми управління витратами машинобудівного 
підприємства. Запропоновано концепцію побудови моделі операційних 
витрат. У результаті використання розроблювальної моделі мінімізуються 
операційні витрати по кожному виду виробу, складається оптимальний 
технологічний маршрут його обробки, зменшується цикл обробки і, як 
наслідок, знижуються витрати на оплату праці. 
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Гавриленко 
Юрій, Соловей 
Олександр 

Донецькі кооператори в боротьбі за 
збереження принципів споживчої 
кооперації  

1999 
№1-2 
(25-26) 
22-27 

Гаврилишин 
Богдан Україна у світовому контексті  2005 №3 (69) 

7-10 
У статті автор подає сучасне розуміння глобалізації як загальносвітового 
інтеґраційного процесу, що виступає як природний етап в ході розвитку 
людської цивілізації. Він наголошує, що, будучи процесом неоднозначним, 
складним і внутрішньо суперечливим, глобалізація є раціональним проектом, 
що виник у ситуації однополярного світу. Далі аналізуються можливі 
тенденції геополітичного поділу сучасного світу, центрами якого найбільш 
вірогідно будуть США, Китай та Індія. 
На цьому тлі робиться спроба прогнозу геополітичного вибору України, а 
також аналізуються позитивні світові надбання в економіці, політиці і 
культурі, які Україна могла б наслідувати в процесі свого розвитку. 

Галасюк 
Валерій 

Послідовність типів економічних рішень, 
що приймаються, - випадковість чи 
закономірність?  

2002 №6 (49) 
8-16 

Розкрито механізм прийняття економічних рішень, зокрема показано 
необхідність прогнозу змін зовнішнього середовища і подій-наслідків, а також 
суть принципу абсолютності оцінок умовно-грошових потоків. Із залученням 
положень і символів китайської філософії І-Цзин, зокрема діаграми Тай Цзи, 
проаналізовано ситуативні варіанти основних чотирьох типів рішень суб’єкта 
стосовно об’єкта економічних відносин. Розкрито суть ефектів „Колеса 
Галасюка”, його практичну значимість у прийнятті економічних рішень. 
Галуза 
Станіслав, 
Артемов 
Володимир 

Економічна реформа 1966-1970 років як 
передісторія сучасних ринкових 
перетворень  

1998 №6 (23) 
З-8 

Гамаюнов 
Володимир 

Наукові основи інноваційної моделі 
освітньої системи держави та регіону 2004 №1 (59) 

23-26 
У статті дано теоретичний аналіз причин і наслідків змін, що відбуваються 
в сучасних умовах, системи освіти як об'єкта державного і регіонального 
управління. 

Георгіаді Неллі 
Ефективність інформаційної системи 
управління економічним розвитком 
підприємства: показники і послідовність 
їх розрахунку 

2006 №4 (76) 
3-7 

У статті наведено класифікацію ефектів, які виникають у результаті 
впровадження інформаційної системи на підприємстві, розкрито їх сутність і 
запропоновано алгоритм оцінювання економічного ефекту і економічних 
ризиків, які виникають в результаті впровадження інформаційної системи. 
На підставі огляду й аналізу наукових джерел автором запропоновано 
методичний підхід до оцінювання рівня ефективності інформаційних систем 
управління економічним розвитком підприємств. 
Георгіаді Неллі, 
Романишин 
Соломія 

Поняття та класифікація інформації  2003 №5 (55) 
30-33 

У статті визначено сутність поняття інформації, проаналізовано 
класифікацію інформації в науковій літературі, обґрунтовано місце 
інформації та потребу в ній у процесі управління підприємством. 
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Герасимович 
Ірина 

Функціонально-вартісний аналіз 
технологічних витрат (на прикладі 
виробництва плодоовочевих консервів) 

1999 
№1-2 
(25-26) 
31-35 

Гізатулін Артем 
Ефективність нового методу 
прогнозування при управлінні торговою 
позицією інвестора 

2006 №5 (77) 
18-21 

У статті проаналізовано ефективність нового методу прогнозування 
цінових графіків і нової системи управління торговою позицією інвестора в 
умовах сучасних фінансових ринків. В результаті його використання показані 
можливості оптимізації показників управління торговою позицією інвестора 
на ринках з низькою волотильністю і суттєвою нелінійністю трендів. 
Гладій Ірина, 
Християнівсь-
кий Вадим 

Проблеми інтеграції України  
в Європейський Союз 1999 

№1-2 
(25-26) 
28-30 

Гладій Ірина, 
Християнівсь-
кий Вадим 

Україна-Європа: реалії та перспективи  2001 №2 (39) 
5-11 

Глущенко Юрій 

Розробка концепції інформатизації 
органів місцевого самоврядування 
середніх міст України (на прикладі м. 
Луганська)  

2003 №4 (54) 
16-21 

Дається аналіз процесу інформатизації органів місцевого самоврядування в 
Україні. На прикладі міста Луганська розглядається концепція створення 
муніципальної інформаційної системи. 
Гнатушенко 
Віталій 

Асоціативні залежності у виборі 
торговельних стратегій на металоринку 2006 №1 (73) 

46-50 
У роботі розглядаються питання формування торговельних стратегій 
підприємства у конкурентному середовищі. Автор обґрунтовує доцільність 
портфельного підходу до розподілу продукції з використанням методів 
пошуку асоціативних залежностей. 
Гнєдов 
Костянтин  

Роль банківської системи у піднятті 
промислового потенціалу Донбасу 2000 №5 (36) 

22-26 

Головінов Олег Виникнення держави й еволюція 
поглядів на її економічну роль 2004 №5 (63) 

32-36 
У статті зроблена спроба осмислення джерел економічних функцій держави, 
еволюції цих функцій і їх наукового обґрунтування. Доцільність такого 
підходу обумовлюється тенденцією до посилення економічної ролі держави 
майже повсюдно - як у розвинених країнах світу, так і в країнах, що 
формують новий тип економічної структури. Дослідження історичної 
ретроспективи видається не тільки актуальним, але і корисним із погляду 
визначення практичної ролі держави в економіці України. 

Головінов Олег Державна власність: ретроспективний 
аспект та сучасні концептуальні підходи  2005 №1 (67) 

9-14 
У статті на основі формаційного підходу висвітлено історичну логіку 
створення державної власності, її сфери та ролі в різні періоди розвитку 
людства. На основі цивілізаційного підходу виконано аналіз сучасних 
концепцій державної власності, на підставі яких можна простежити її 
подальшу еволюцію у двох напрямках: через акціонерну та через 
корпоративну власність. 
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Гончаж Барбара, 
Григолашвілі 
Гела, Панькув 
Влодзімеж 

Трансформація державних підприємств у 
пострадянських країнах 1997 №6 (13)

19-22 

Гончаж Барбара, 
Григолашвілі 
Гела, Панькув 
Влодзимеж 

Основні риси та стереотипи 
стратегічного мислення лідерів 
підприємств у пострадянських країнах 

1997 №4 (11)
29-33 

Гончаров 
Валентин, 
Горова Ольга 

Фактори інвестиційної привабливості 
промислових галузей України 2006 №1 (73) 

35-39 

Стаття присвячена дослідженню факторів інвестиційної привабливості 
промислових галузей України, зокрема рентабельності, ризику, рівня 
економічного росту галузі, розмірів ринку. В ході аналізу розглянуто сучасний 
стан машинобудівної галузі України, визначено позитивні і негативні 
тенденції її інвестиційного розвитку. Зазначено, що перспективою 
подальших досліджень в цьому напрямі може стати вивчення складових 
економічного успіху провідних машинобудівних підприємств України. 

Гончаров 
Валентин, 
Іванов Василь 

Прогнозування динаміки фінансово-
економічних показників і удосконалення 
управління економічною стійкістю 
промислового підприємства 

2006 №6 (78) 
64-68 

У статті розглянуті методологічні аспекти категорій "стійкість" і 
"управління стійкістю систем", визначені місце і роль прогнозування як 
інструменту забезпечення економічної стійкості, запропонована комбінована 
система управління економічною стійкістю по відхиленнях і збуреннях. 
Гончаров 
Валентин, Ларін 
Олексій 

Аналіз сучасних підходів до оцінки 
конкурентоспроможності промислового 
підприємства 

2006 №5 (77) 
35-37 

Стаття містить аналіз існуючих підходів і методів до оцінки 
конкурентоспроможності промислового підприємства (КПП). Показано, що 
сучасні умови функціонування промислових підприємств перетворюють 
процес оцінки КПП на самостійну ділянку аналітичної роботи, результати 
якої можна використовувати як інформаційну базу при ухваленні 
управлінських рішень із стратегічних питань, при плануванні інноваційної, 
технічної і продуктової політики а також при формуванні механізму 
управління КПП, визначенні резервів конкурентоспроможності і посиленні 
конкурентних позицій ПП на конкретному ринку. 
Гончаров 
Валентин, 
Науменко Лілія 

Малий бізнес в Луганській області  2002 №5 (48) 
3-6 

У статті розглянуто роль малого підприємництва в господарському 
розвитку країни і необхідність державної підтримки цього сектора економіки, 
у т.ч. через податкове регулювання; наведено діючі варіанти 
оподатковування малого бізнесу, положення урядового проекту 
Податкового кодексу, як порівняння – норми податкового кодексу Російської 
Федерації; дано короткі підсумки роботи суб’єктів підприємництва 
Луганської області за спрощеною системою оподаткування. 
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Гончаров Вален-
тин, Припотень 
Володимир, 
Тищенко 
Володимир 

Національна система масових 
електронних платежів 2006 №2 (74) 

27-31 

У статті подано аналіз національної системи масових електронних 
платежів з метою визначення перспектив розвитку масових безготівкових 
розрахунків в нашій країні. Автори доходять висновку, що динаміка її 
розвитку є позитивною, сталою і дозволяє визначити певні конкурентні 
переваги над відомими глобальними платіжними системами, зокрема, VISA, 
MasterCard. Разом з тим, основною перешкодою на шляху впровадження 
системи масових електронних платежів вони вважають недосконалість 
нормативно-правових актів щодо основних засад і принципів функціонування 
електронної діяльності на міжвідомчому рівні. 
Гончаров Євген, 
Гриценко Денис 

Удосконалення механізму використання 
міжнародних кредитних ліній  2005 №6 (72) 

60-62 
Стаття присвячена проблемі залучення середньо- та довгострокових 
фінансових ресурсів з боку міжнародних кредитних установ, зокрема ЄБРР, 
KFW, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, фонду "Євразія". На 
прикладі ЄБРР досліджено методичні засоби до залучення міждержавних та 
міжнародних кредитних ліній, а також механізм використання міжнародних 
кредитних ліній, в основі яких лежать принципи забезпечення постійного 
економічного співробітництва. 

Гончарова 
Наталя 

Проблеми встановлення ліміту вартості 
та принципи оцінки основних засобів 1998 

№1-2 
(18-19) 
43-45 

Горб 
Володимир 

Напрямки удосконалення податкового 
планування на підприємстві  2005 №6 (72) 

14-16 
Стаття присвячена виявленню основних напрямків удосконалення 
податкового планування на підприємстві. Автор пропонує за допомогою 
удосконалення податкової складової управлінського обліку розширити рамки 
податкового планування таким чином, щоб мати можливість управляти 
податковими витратами. Основні напрямки удосконалення податкового 
планування на підприємстві полягають у визначенні взаємного впливу 
податків на фінансові результати підприємства й мінімізації такого впливу; 
розробці податків на споживачів або контрагентів; керуванні податковими 
витратами на основі включення податкової складової в "кост-карту" одиниці 
продукції. 
Горожанкіна 
Марина 

Соціальний аспект структурних моделей 
національних економік  2003 №3 (53) 

45-48 
У статті розглядаються проблеми формування структурної моделі 
національної економіки, наведені висновки порівняльного аналізу різних 
концепцій, визначені сутність та місце соціальної сфери у процесі 
структурних перетворень, що відбуваються у вітчизняній економіці. 

Горчакова Ірина Моделі прогнозу обсягів збуту продукції 
підприємств 2004 №7 (65) 

25-28 
Запропоновано комплексний підхід до моделювання обсягів збуту продукції 
методом регресійного аналізу із залученням експертного, кореляційного 
аналізу. Це дозволить підвищити ефективність роботи підприємств за 
рахунок науково обґрунтованої маркетингової стратегії. 
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Грозний Ігор Обґрунтування стадійності механізму 
венчурного циклу  2005 №5 (71) 

17-23 
У статті розглянуто процес венчурного фінансування, обґрунтовано 
стадійність механізму венчурного циклу. Викладено особливості окремих 
його стадій: пошуку та відбору компаній, поглибленого вивчення, юридичної 
стадії, стадії спільного управління та завершення венчурного циклу. Подано 
докладні схеми цих стадій і виконано їх аналіз. 

Грозний Ігор 
Модель формування оптимального 
портфеля венчурних проектів 
підприємств 

2006 №1 (73) 
9-12 

У статті на основі аналізу співвідношення "ризик-прибутковість" 
запропонована модель формування прибуткового портфеля венчурних 
проектів. Доведено, що застосування цього підходу до конкретного об’єкту 
інвестування дає можливість підвищити ефективність інвестиційного 
процесу за рахунок поточної оцінки фінансових вкладень та виявлення 
потенційних ризиків. 
Гурнак 
Олександр, 
Кривоберець 
Борис 

Проблеми розвитку промислових 
підприємств та їх взаємозв'язок з 
процесом формування капіталу  

2003 №7(57) 
41-45 

У статті розглянуто основні проблеми розвитку сучасної української 
промисловості. Визначено зв'язок ефективності процесу формування 
капіталу з фінансово-економічним станом підприємства. Показано 
обмеженість внутрішніх джерел формування капіталу. Обґрунтовано 
необхідність залучення додаткового капіталу. 

Дацій Надія Організація системи ресурсозбереження 
в умовах ринкових перетворень  2003 №2 (52) 

36-42 
Розглянуто енергоємність ВВП. Проведено аналіз енергоємності та 
енергоспоживання в Україні. Визначено електробаланс України. Розглянуто 
структуру витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 
сільськогосподарських підприємствах. Зроблено аналіз залучення 
капітальних інвестицій на відтворення основних засобів та 
ресурсозбереження агропромислових підприємств. 

Дацій 
Олександр 

Маркетингова концепція інноваційної 
політики агропромислових підприємств  
у конкурентному середовищі 

2003 №2 (52) 
39-41 

Запропоновано маркетингову концепцію інноваційної політики 
агропромислових підприємств. Виділено сферу інноваційної діяльності. 
Встановлено суть інноваційної політики. Сформульовано загальні принципи 
здійснення інноваційної політики. Виділено елементи інноваційного рішення. 

Дергаусов 
Михайло 

Маріупольський морський порт - 
стратегічний центр управління рухом і 
розподілом транзитних вантажопотоків 
на Південному сході України  

2001 №3 (40) 
10-13 

Дергаусов 
Михайло 

Вибір оптимального шляху розвитку 
морських портів України у контексті 
глобалізації 

2001 №4 (41) 
14-17 

Дергаусов 
Михайло 

Економічна глобалізація сучасного світу: 
основні тенденції 2001 №5 (42) 

32-36 
Дергаусов 
Михайло 

Маріупольський державний морський 
торговий порт у 2000 р. 2001 №6 (43) 

29-32 
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Дергаусов 
Михайло 

Міжнародні транспортні коридори  
та Україна  2002 №1 (44) 

25-29 
Подано ґрунтовний огляд та аналіз сучасної ситуації розвитку міжнародних 
транспортних коридорів в Європі та участі в цьому процесі України. 
Незалежні джерела оцінюють транзитний потенціал України як найбільший у 
Європі. Зроблено висновок про великі перспективи розвитку МТК на 
території України. Подано багатий фактажний матеріал до цього питання. 

Дергаусов 
Михайло 

Багатофакторний ситуаційний аналіз 
організаційної структури Маріуполь-
ського морського торгового порту  

2002 №4 (47) 
3-9 

На прикладі Маріупольського морського порту розглянуто проблему 
застосування інформаційних технологій в портовому господарстві. Показані 
досягнення в цій галузі закордонних портів–аналогів. Описана АСУ–Порт, яка 
діє в Маріупольському порту, та плани її подальшого розвитку. 

Дергаусов 
Михайло 

Інформаційне забезпечення реалізації 
стратегії в Маріупольському морському 
порту  

2002 №5 (48) 
8-12 

На прикладі Маріупольського морського порту розглянуто досвід 
застосування інформаційних технологій в портовому господарстві. Показані 
досягнення в цій галузі закордонних портів–аналогів. Описана АСУ–Порт, яка 
діє в Маріупольському порту, та плани її подальшого розвитку. 

Дергаусов 
Михайло 

Роль вільних економічних зон при 
інтеграції України в світову господарську 
систему  

2003 №1 (51) 
63-67 

В контексті інтеграції України в світову господарську систему розглянуто 
процес створення в країні вільних економічних зон. Дана якісна оцінка умов 
міжнародного бізнесу в Україні за видами діяльності. Зроблено висновок, що 
міжнародна інтеграція України на основі всесвітнього розвитку ВЕЗ може 
значною мірою сприяти консолідації української нації і прогресивному 
економічному розвитку країни. 
Дергаусов 
Михайло 

Шляхи і проблеми включення України у 
геоекономічний простір  2003 №2 (52) 

3-7 
У статті розглянуто актуальне питання політики України, її тактики і 
стратегії входження у глобалізований економічний простір. Подано аналіз 
питання за останні роки. Зроблено висновок про необхідність поетапного 
вирішення завдання входження до міжнародних організацій. Сучасна 
активізація стосунків з країнами СНД розглядається як етапний процес 
євроінтеграції України. 

Дергаусов 
Михайло 

Проблеми розвитку і реформування 
морських портів України при її інтеграції 
в світовий торгово-економічний простір  

2003 №4 (54) 
9-16 

Стаття містить ґрунтовний аналіз процесу розвитку і реформування 
морських портів України, зокрема Маріупольського торгового порту на 
початку ХХІ ст. Розглядається завдання створення системи перевезень з 
використанням глибоководної частини Кримської протоки, раціонального 
використання вітчизняних суден типу "ріка-море". 

Дергаусов 
Михайло 

Особливості транспортної політики в 
Україні при її адаптації на міжнародних 
ринках  

2003 №5 (55) 
8-12 

Розглянуті актуальні питання сучасної транспортної політики України. 
Показано, що: найбільш пріоритетними для України є інтеґраційні програми в 
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рамках Європи та СНД, що і повинно бути покладене в основу транспортної 
політики держави; перспективним є створення в рамках транспортних 
коридорів ВЕЗ, що спеціалізуються на транспортно-складських і митних 
операціях. Такими ВЕЗ в Україні стануть "Інтерпорт Ковель", "Одеський 
морський торговий порт", "Іллічівський морський торговий порт", Рені - 
Джурджулешті-Галац спеціальна міжнародна зона і "Захонсько-Чопський 
транспортно-складський комплекс". 
Дергаусов 
Михайло 

Особливості розвитку транзитних 
перевезень і завдання, які вирішуються  
в умовах глобалізації економіки  

2003 №7 (57) 
12-18 

Проаналізовано динаміку транзитних потоків в Україні в 1997-2001 рр. 
Акцентовано увагу на розвитку річково-морського транспорту. Простежена 
законодавча база цього процесу і сформульовані рекомендації, перспективні 
заходи, які складають загальний план розвитку транзитної політики України. 
Дергаусов 
Михайло 

Маріупольський державний морський 
торговий порт у 2002 р.  2003 №8 (58) 

58-61 
На основі фактичних даних виконано аналіз діяльності Маріупольського 
державного морського порту за 2002 рік, який показує наявний прогрес у 
порівнянні з 2001 роком з усіх основних показників. Стійке зростання 
загального тоннажу вантажопереробки в порту спостерігається з 1997 р. 
Серед вантажів у порту переважають українські, які складають 62,8%, другу 
позицію займають російські - 34,4%. 
Дерев'янко Та-
мара, Хотомлян-
ський Олександр 

Збалансована система показників як 
критеріальна основа оцінки стратегії 
підприємства  

2005 №2 (68) 
16-18 

У статті обґрунтовано доцільність використання Збалансованої системи 
показників (ЗСП) як критеріальної основи оцінки стратегії підприємства. 
Запропоновано використання класифікатора менеджменту організації, 
введеного українськими дослідниками на першому етапі розробки та 
впровадження ЗСП в систему стратегічного управління вітчизняними 
підприємствами. 
Джабраілов 
Руслан, 
Лук'янченко 
Олександр 

Економіко-правове забезпечення 
розвитку житлово-комунального 
господарства на концесійній основі 

2006 №1 (73) 
5-8 

Автори розглядають питання залучення інвестицій в житлово-комунальне 
господарство, перш за все на концесійній основі, і стану правової бази в цій 
сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід використання концесій у вирішенні 
проблем ЖКГ, модернізації інфраструктури міста за рахунок залучення 
приватних інвестицій. Наведено приклади перших спроб впровадження 
концесійної форми господарювання у сферу ЖКГ (м. Тернопіль, Харків, 
Донецьк). Аналіз вітчизняної економіко-правової бази організації і здійснення 
концесій показує необхідність її подальшого вдосконалення з метою 
забезпечення максимального захисту інтересів територіальної громади. 
Дзюба Світлана, 
Чубаренко 
Ганна 

Етапи формування механізму впливу 
економічних служб на інноваційну 
діяльність підприємств 

2006 №6 (78) 
31-35 

У статті вперше визначено поняття "економічні служби" й наведено 
класифікацію економічних служб за видами і формою власності, рівнем 
управління, суб'єктами підприємницької діяльності (підприємств) та за 
ступенем впливу на економічні процеси. Подана стисла характеристика 
етапів формування і модернізації економічних служб і особливостей кожного 
етапу формування механізму впливу економічних служб на інноваційну 
діяльність підприємств. 
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Діденко Ніна Процеси соціального нормогенезу у 
сучасному суспільстві 1997 №7 (14)

49-53 

Дідовець Ірина Ринок нерухомості: роль, функції та 
особливості  2002 №1 (44) 

39-41 
Показано роль ринку нерухомості в процесі трансформації економіки України. 
Розкрита інформаційна, ціноутворююча, соціальна та ін. функції ринку 
нерухомості. Розглянуті дві складові ринку нерухомості - первинний і 
вторинний ринок. Зроблено висновок, що в умовах перехідної економіки 
держава повинна відігравати активну роль у процесах формування ринку 
нерухомості та проводити планомірну політику в напрямку створення 
оптимального ринкового середовища для учасників ринку. 
Діяконова 
Оксана 

Роль торгівлі в реалізації концепції 
сталого розвитку економіки України  1998 №6 (23) 

24-26 
Дмитриченко 
Лілія 

Державне регулювання економіки: 
історичний нарис 1998 №3 (20) 

17-26 
Дмитриченко 
Лілія, Литвин 
Валерія 

Механізм політики стабілізації й 
економічного зростання в Україні 1999 №3 (27) 

28-33 

Дмитриченко 
Лілія 

Макроекономічне регулювання в Україні: 
проблеми оподаткування та формування 
державного бюджету 

2000 №4 (35) 
14-19 

Дмитрієв 
Валерій 

Шляхи підвищення потенціалу персоналу 
підприємства  2005 №2 (68) 

18-20 
У статті висвітлюються теоретичні питання формування потенціалу 
персоналу підприємства. Розглядаються термінологічні особливості понять 
"потенціал персоналу", "кадровий потенціал", "трудовий потенціал" і їх 
співвідношення. Надаються рекомендації із підвищення компетенції 
персоналу підприємства. Статтю відрізняє системний підхід до проблеми. 
Дмитрієв 
Валерій 

Розрахунок вартості навчання у вищому 
навчальному закладі 2006 №5 (77) 

32-35 
У статті розглядаються особливості ціноутворення послуг вищої освіти, 
запропоновано метод розрахунку вартості послуг вищих навчальних 
закладів з використанням поняття "справедливої вартості" як з погляду 
законодавства, так і з точки зору відшкодування витрат. 

Долматов 
Олександр 

Стабілізація розвитку автотранспортного 
підприємства на основі реструктуризації і 
перебудови системи управління  

2002 №7 (50) 
6-11 

Розглянуто використання інноваційних підходів до реструктуризації в 
контексті їх застосування до автотранспортних підприємств. Виділено два 
підходи: традиційний та інноваційний, крім того, запропоновано 
використовувати бенчмаркинг, спрямований насамперед на посилення 
сильних сторін підприємства, і тільки потім - на слабких. 

Домбровська 
Людмила 

Оцінка кредитоспроможності 
позичальника як основний напрямок 
управління кредитними ризиками 
комерційного банку 

2004 №2 (60) 
47-50 

У статті висвітлюються основні підходи до оцінки кредитоспроможності 
позичальника, переваги та недоліки чинних методик та обґрунтовується 
необхідність розробки нових підходів до вивчення нефінансових факторів у 
системі управління кредитними ризиками комерційного банку. 
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Донець Любов 
Інноваційна модель організації 
управління діяльністю підприємств 
малого бізнесу  

2003 №3 (53) 
51-55 

У статті розглянуто особливості впровадження менеджменту в 
підприємницьку діяльність в умовах сталого розвитку економіки України; 
висвітлено чинники, які виступають перепоною на шляху трансформації 
механізмів управління; запропоновано інноваційну модель організації 
управління підприємницькою діяльністю. 
Донець Любов, 
Прокопенко 
Євгенія 

Джерела фінансового забезпечення 
екологічних програм на засадах 
Кіотського протоколу 

2006 №5 (77) 
25-28 

У статті висвітлено сутність механізмів Кіотського протоколу щодо 
торгівлі окремими країнами своїми квотами на викиди парникових газів. 
Обґрунтовано деякі вітчизняні джерела отримання квот і способи торгівлі 
ними як основа для фінансування програм, спрямованих на покращення 
екологічної ситуації в різних регіонах України. 
Донецьке облас-
не статуправлін-
ня. Агентство 
"Інтерфакс-
Україна" 

Україна-95: економіка в дзеркалі 
статистики 1995 №3 (3) 

29-32 

Донецьке 
обласне 
статуправління 

Науково-технічні кадри Донеччини 1995 №3 (3) 
36-37 

Дубінець 
Вікторія 

Фінансування малого підприємства 
головною компанією при франчайзингу 2000 №2 (33) 

24-27 

Дуда Максим, 
Тищук Тетяна 

Стратегічні напрями трансформації 
міжгалузевих пропорцій в економіці 
України 

2006 №6 (78) 
6-16 

У статті виконано порівняльний аналіз структурних співвідношень 
економіки України та класичних ринкових економік Німеччини, Франції, 
Великобританії. Доведено, що для прискорення економічного зростання 
нашої країни структурні зрушення мають бути спрямовані на оптимізацію 
технологічного укладу. Визначено перелік стратегічних заходів на рівні 
окремих об'єктів господарювання і держави, що мають привести до усунення 
основних диспропорцій економіки України. 

Дудар Анатолій 

Вплив маркетингових досліджень 
поведінки споживачів на стратегію 
розвитку торгово-виробничої фірми (на 
прикладі ТОВ „Консоль ЛТД” Автономної 
Республіки Крим) 

2001 №6 (43) 
24-29 

Дудолад 
Олександр 

Використання балансово-
економетричних моделей для розробки 
сценаріїв розвитку паливно-
енергетичного комплексу 

2006 №3 (75) 
24-27 

У статті викладено підхід до оцінки стану паливно-енергетичного комплексу 
на регіональному рівні. На його основі розглянуто три сценарії можливих 
процесів подолання негативних наслідків дефіциту паливно-енергетичних 
ресурсів. Зроблено висновок про доцільність використання сценарного підходу 
до моделювання поведінки паливно-енергетичного комплексу. 
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Дьомін Іван, 
Заглада Роман, 
Кравченко 
Андрій 

Управління оборотними активами на 
вуглевидобувних підприємствах Донбасу 
з метою відновлення фінансової стійкості 
і платоспроможності  

2005 № 6(72) 
17-23 

У статті викладені результати застосування розробленої автором 
економіко-математичної моделі управління оборотними активами на 
прикладі десяти шахт ДП "Донецьквугілля" і трьох самостійних шахт. 
Показано, що розроблена модель є ефективним інструментом економічно-
математичного забезпечення відновлення фінансової стійкості та 
платоспроможності підприємства. 
Євдокименко 
Валерій 

Вдосконалення регіональної економічної 
політики 1997 №7 (14)

41-43 

Євсюков Юрій Оцінка інноваційних стратегій 
підприємства 1997 

№9-10 
(16-17) 
18-21 

Єгоренко 
Тамара 

Проблеми управління промисловим 
районом міста в нових умовах 
господарювання 

2001 №6 (43) 
3-9 

Єжакова Наталія 
Фінансування інноваційної діяльності 
підприємств харчової промисловості в 
Автономній Республіці Крим  

2003 №1 (51) 
35-38 

У статті розглядаються основні види і джерела фінансового забезпечення 
інноваційних проектів харчової промисловості Автономної Республіки Крим. 
Зроблено аналіз інноваційного клімату та основних факторів впливу. 
Запропоновані напрямки удосконалення фінансування інноваційної діяльності 

Єжакова Наталя Стан інноваційної діяльності в 
Автономній Республіці Крим  2002 №3 (46) 

36-38 
У статті проаналізовано інноваційну діяльність в Криму, вказано причини, які 
стримують інноваційну активність підприємств регіону. Головним 
напрямком активізації інноваційної діяльності автор бачить поліпшення 
інвестиційного клімату в Криму, а головною умовою - розширення 
внутрішнього попиту на вітчизняні товари 

Єргін Сергій Промислова політика в Криму та 
зовнішня торгівля  2002 №3 (46) 

48-50 
У статті розглянуто характерні рисимодернізації економіки автономної 
республіки крим та пропонується авторський підхід до розробки стратегії 
економічного розвитку підприємництва з зовнішньоекономічною домінантою. 

Єресько Ігор Структурні перетворення систем 
продуктивних сил регіонів України 2006 №5 (77) 

3-5 
У статті проведено аналіз і досліджено проблеми територіальної 
структури національної економіки. Обґрунтовано необхідність та 
доцільність структурних перетворень і можливість їх реалізації на 
міжгалузевому і галузевому рівнях. На міжгалузевому рівні пропонується 
поступове збільшення частки галузей з виробництва товарів народного 
споживання, перспективних матеріалів та засобів переоснащення економіки, 
розвиток міжгалузевої кооперації. На галузевому - інноваційний підхід, 
збільшення частки виробництв, що мають завершений технологічний цикл і 
продукують на базі вітчизняного природно-ресурсного потенціалу кінцевий 
продукт (не сировину і напівфабрикат), підвищення соціальної орієнтації 
виробництв в кожній галузі. 
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Єрмоленко 
Геннадій 

Рентний підхід до грошової оцінки 
санаторно-курортної установи  2003 №6 (56) 

51-55 
У роботі розглядаються методи грошової оцінки землі, які застосовуються 
для визначення ринкової ціни санаторно-курортної установи. Запропоновано 
модель розрахунку ставки капіталізації чистого доходу методом 
співвідношення між чистим річним доходом і ціною продажу подібної земельної 
ділянки так званого "приватного сектора" курортних послуг. 

Єхануров Юрій Малий та середній бізнес в Україні: 
реалії сьогодення та тенденції розвитку  2003 №8 (58) 

3-5 
Матеріал, який ми пропонуємо вашій увазі, фактично є виступом народного 
депутата України Юрія Єханурова на високопредставницькій міжнародній 
конференції у Вашингтоні в жовтні 2003 р. Автор досить ґрунтовно аналізує 
становище малого і середнього бізнесу та перспективи його розвитку. 
Наголошується, що розвиток підприємництва виконав важливу соціальну 
функцію - мінімізував негативні соціальні наслідки структурної перебудови 
економіки. Акцентується увага на необхідності налагодження 
відповідального діалогу між владою та підприємцями. Висловлюючи своє 
ставлення до ЄЕП, Ю. Єхануров стверджує, що Україна не повинна прагнути 
інтеґрації в будь-якому напрямку і за будь-яку ціну. 
Жигаленко 
Ольга, Харченко 
Вікторія 

Податковий менеджмент: психологічний 
аспект у податковому контролі  2002 №3 (46) 

56-59 

Розглянуті питання податкового контролю, як частини податкового 
менеджменту. Проаналізовано психологічний аспект податкового контролю, 
зокрема ділове спілкування в процесі проведення податкових перевірок, 
можливість виникнення конфліктних ситуацій і засоби їх запобігання. 

Жуганов Ігор Реформування власності в аграрному 
секторі економіки 2000 №3 (34) 

18-22 

Заблоцька Кіра 
Соціальна диференціація робітників 
важкої промисловості України за рівнем 
загальної освіти (60-і і перша половина 
80-х рр.) 

2000 №3 (34) 
22-27 

Заблоцький Ві-
талій, Ляшенко 
В’ячеслав 

Середній клас в соціальній структурі 
пострадянського суспільства 1996 №7 (7) 

39-42 

Заблоцький Ві-
талій, Ляшенко 
В’ячеслав 

Українське суспільство: від класового 
конфлікту до соціального партнерства  1997 №6 (13)

12-19 

Заблоцький Ві-
талій, Садеков 
Алімжан, Шеле-
геда Белла 

Трансформація системи економічної 
освіти України на основі концепції 
стійкого розвитку Європи 

1997 №2 (9) 
9-14 

Завадська Ганна Стратегії управління активами і 
пасивами банку 2006 №1 (73) 

20-22 
У статті розглянуто підходи щодо управління активами та пасивами 
комерційного банку, проаналізовано основні складові цього процесу, 
охарактеризовано стратегії управління активами і пасивами. Доведено, що 
найбільш раціональною стратегією управління банківськими ресурсами є 
стратегія управління через геп, яка найбільше відповідає завданню 
моделювання руху активів комерційного банку. 
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Заглада Роман 
Економіко-математичне моделювання 
оптимізації обсягу і структури оборотних 
активів вуглевидобувних підприємств  
і джерел їхнього формування  

2005 №5 (71) 
35-38 

Стаття присвячена актуальній проблемі підвищення інвестиційної 
привабливості підприємств вуглевидобувної галузі. Автор пропонує 
методику оптимізації обсягу і структури оборотних активів і джерел їхнього 
формування з метою відновлення платоспроможності і фінансової стійкості 
таких підприємств. 

Заглада Роман 
Аналіз підходів до фінансування 
оборотних активів промислових 
підприємств України 

2006 №2 (74) 
20-23 

У статті подано обґрунтування авторської моделі фінансування оборотних 
активів промислового підприємства, яке знаходиться у важкому фінансовому 
становищі. ЇЇ принциповою відмінністю від прийнятих в економічній теорії 
моделей фінансування є використання поточних пасивів як джерела 
фінансування оборотних (і частково необоротних) активів. Наведено 
статичну, динамічну та балансову інтерпретацію моделі, яку автор 
пропонує визначити як "ірраціональну". 

Загорулькін 
Олександр 

Організація інноваційного менеджменту 
підприємства в соціально-економічних 
умовах розвитку малого міста (на прикладі 
міста Судака Автономної Республіки Крим) 

2004 №3 (61) 
32-34 

Особливе місце в розвитку малого міста належить впровадженню інновацій. 
Це - основний фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств у 
сучасних умовах. Автор показує позитивну роль підприємств, які, отримуючи 
конкурентні переваги від регіональних органів управління, створюють нові 
види продукції (послуг). Так, реалізація проекту "Аквасвіт - Нове місто" в м. 
Судак забезпечує всебічний розвиток території, вирішує екологічні, соціальні 
й економічні проблеми, дає вигоду за рахунок бюджетних надходжень. 
Робиться висновок про комплексний характер позитивного ефекту від 
впровадження інновацій в умовах малого курортного міста. 
Загорулькін 
Олександр 

Інноваційна стратегія як основа сталого 
розвитку підприємства  2005 №1 (67) 

17-21 
На організацію інноваційного менеджменту на підприємстві впливають 
економічні, соціальні й техніко-економічні фактори. Інноваційна стратегія - 
один із засобів досягнення мети підприємства, що відрізняється від інших 
засобів своєю новизною як для підприємства, так і для галузі, ринку, 
споживачів. Розвиток ринкових можливостей є одним з основних завдань, що 
потребують вирішення в процесі досягнення цілей тривалого 
функціонування і стійкого розвитку суб'єктів господарювання. 
Заремба Павло Основні напрямки реформування АПК 

України  2003 №8 (58) 
37-41 

У статті висвітлено питання розвитку АПК України, законодавчої бази 
України у цій галузі, проаналізовано напрями реформування підприємств АПК 
України, визначено причини виявлення негативних факторів розвитку АПК. 

Заремба Павло 
Реструктуризація м'ясопереробних 
підприємств як перспективний напрям 
сталого розвитку галузі 

2006 №4 (76) 
25-29 

У статті обґрунтовано необхідність реструктуризації підприємств 
м'ясопереробної галузі - одного з пріоритетних напрямів економічного 
зростання нашої країни. На основі вивчення потенціалу вітчизняних 
м'ясопереробних підприємств сформульовано пропозиції, спрямовані на 
удосконалення і розвиток методів та механізмів управління галуззю. 
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Землячов Сергій Ресурсна база комерційних банків: 
сутність, значення, джерела  2002 №3 (46) 

45-48 
У статті проаналізовано підходи до визначення ресурсної бази комерційних 
банків і банківських ресурсів, запропоновано авторське трактування поняття 
банківських ресурсів і їх змісту. Розглянуто значення ресурсів комерційних 
банків на макроекономічному і мікроекономічному рівні. Подано існуючі 
класифікації джерел банківських ресурсів, вироблено окремі рекомендації щодо 
удосконалення використання основних видів ресурсів, у т.ч. депозитів. 

Злупко Степан Світові цінності української економічної 
думки 1999 №4 (28) 

З-13 

Золотих Ганна Мерчендайзинг як інструмент 
маркетингової політики підприємства 2004 №1 (59) 

21-23 
У статті досліджуються нові інструменти маркетингової політики 
підприємств, їх основні переваги та окреслюються перспективи їх 
подальшого використання. 

Зубков Сергій 
Оцінка ефективності політики 
фінансування необоротних активів 
підприємств торгівлі 

2006 №2 (74) 
23-26 

У статті запропоновано авторське визначення поняття "ефективна 
політика фінансування необоротних активів", обґрунтовано критерії оцінки 
ефективності, запропоновано систему показників оцінки ефективності 
політики фінансування торговельних підприємств. Як перпективу 
подальшого дослідження визначено розробку диференційованого підходу до 
впровадження цієї системи. 
Зубкова 
Валентина, 
Накивайло 
Олександр 

Шляхи активізації інвестиційної 
діяльності переробних підприємств АПК 
АРК  

2002 №3 (46) 
25-28 

На основі фактичного матеріалу аналізується фінансовий та технічний стан 
переробних підприємств АПК Автономної Республіки Крим. Сформульовано 
основні передумови та можливі шляхи виходу галузі з кризи. Показано 
інвестиційну привабливість підприємств АПК. Запропоновано конкретні 
заходи щодо активізації інвестиційної діяльності переробних підприємств. 
Ібрагімов 
Ернест 

Вплив процесу реінжинірингу на 
структуру управління підприємства з 
метою підвищення її ефективності  

2005 №4 (70) 
18-20 

У статті обґрунтована необхідність застосування реінжинірінгу з метою 
підвищення ефективності менеджменту на підприємстві. Викладені принципи 
реінжинірінгу організації, досліджені зміни, які відбуваються у результаті його 
використання у структурі управління та їх вплив на фінансово-господарські 
результати суб'єктів підприємницької діяльності, а також питання перегляду 
існуючої концепції менеджменту фірми. Запропоновано практичні рекомендації 
щодо застосування на підприємстві процесу реінжинірингу. 
Іванова Оксана, 
Папаїка Олек-
сандр, Саєнко 
Владислав 

Методичні аспекти організації 
економічної діяльності в регіоні 2000 №5 (36) 

30-36 

Іваньо Наталя, 
Коробський 
Руслан 

Системний аналіз у концепції 
економічного підходу до синтезу 
соціологічних образів 

2004 №3 (61) 
34-37 

У статті аналізуються прикладні аспекти спеціальних теорій, пов'язаних із 
моделюванням складних систем. Доводиться, що за допомогою створених 
абстрактних конструкцій і методів аналітичної обробки інформації можна 
вивчати закономірності соціально-економічного розвитку суспільства. 
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Ігнашкіна 
Тетяна, Педько 
Андрій, Сомова 
Людмила 

Концептуальні підходи до перерозподілу 
контролю в промисловому секторі 
України  

2005 №1 (67) 
38-41 

На підставі аналізу приватизаційних процесів виділено дві групи інвесторів, 
що контролюють промисловий сектор України. Обґрунтовано комплекс 
заходів щодо перерозподілу контролю від неприбуткових груп, націлених на 
"витягування" ресурсів і доходів із підконтрольних підприємств, до груп, 
зацікавлених у довгостроковій рентабельній роботі цих підприємств. 

Ільчук Павло Підходи до формування стратегії 
конкурентоспроможності підприємства 2006 №5 (77) 

8-14 
Показано місце стратегії конкурентоспроможності у системі стратегій 
підприємства. Розкрито сутність поняття "стратегія 
конкурентоспроможності" та проаналізовано окремі підходи до формування 
такої стратегії, зокрема, М.Портера, Х.Вільдермана, М.Трейсі і Ф.Вірсеми, 
Г.Крофа і М.Кусумано, Р.Фатхутдінова. Констатовано відсутність єдиного 
загальновизнаного підходу до формування стратегії 
конкурентоспроможності підприємства. При виборі такого підходу 
рекомендовано керуватися особливостями конкретної ринкової ситуації, а 
також враховувати виділені в статті особливості і раціональні умови 
застосування відомих стратегій. 
Ішков 
Володимир 

Система персоніфікованого обліку 
відомостей  2001 №6 (43) 

39-43 
Ішков 
Володимир 

Чому в Україні необхідна реформа 
системи пенсійного забезпечення  2002 №1 (44) 

14-17 
Стаття присвячена одній з найбільш актуальних проблем сучасної України - 
реформі пенсійної системи. Автор на прикладі Донецької області подає 
ґрунтовний огляд і аналіз ситуації в цій сфері. Акцентована увага на 
пропозиції переходу від пенсійного забезпечення до пенсійного страхування. 
Розкривається суть трирівневої системи пенсійного забезпечення: 
солідарної, державної накопичувальної і добровільного пенсійного 
страхування в недержавних фондах. Викладені цілі пенсійної реформи, заходи 
які треба виконати для вирішення проблем, що виникли перед системою 
пенсійного забезпечення. Пенсійна реформа розглядається як частина 
комплексної програми економічних і соціальних перетворень в Україні. 

Ішков 
Володимир 

Методика призначення пенсій за віком в 
солідарній системі пенсійного 
забезпечення  

2002 №2 (45) 
18-20 

Виходячи з основних завдань реформування солідарної пенсійної системи, які 
автор вбачає зокрема у збільшенні розміру пенсій, вдосконаленні механізму 
збору пенсійних внесків та сприянні загальному економічному зростанню 
країни, сформульовано основні принципи і запропоновано оригінальну 
методику призначення пенсій. На конкретних прикладах проаналізовано її 
застосування. Методика, що пропонується, може бути використана при 
плануванні надходжень внесків до пенсійного фонду. 

Іщенко Євген 
Забезпечення миттєвої ліквідності ВАТ 
"Концерн Стирол" шляхом резервування 
грошових коштів 

2004 №4 (62) 
46-48 

У статті подано нову методику забезпечення стабільного рівня миттєвої 
ліквідності шляхом резервування коштів. Запропоновано алгоритм 
розрахунку грошових коштів для ВАТ «Концерн Стирол». 
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Іщенко 
Олександр 

Вартісна оцінка інформації у системі 
інтерактивного маркетингу 1997 №8 (15)

20-23 

Кабаченко 
Дмитро 

Урахування фактора часу при 
комплексній оцінці фінансового стану 
підприємства 

2006 №3 (75) 
27-30 

У статті обґрунтовано необхідність урахування фактора часу при 
здійсненні комплексної оцінки фінансового стану підприємства, розроблено 
рекомендації з механізму такого урахування з використанням матриці 
фінансових коефіцієнтів. Констатовано, що використання запропонованих 
рекомендацій на підприємствах різних форм власності дозволить підвищити 
точність діагностики їх фінансового стану. 

Каланджи Ігор 
Управління закупівлями на 
промисловому підприємстві: 
маркетинговий підхід  

2004 №4 (62) 
22-24 

У статті досліджено питання маркетингової стратегії при застосовуванні 
в закупівельній діяльності промислового підприємства і при здійсненні її в 
процесі ринкової перебудови економіки України. Простежено діяльність 
служби маркетингу на прикладі комбінату «Запоріжсталь» 
Калінеску 
Тетяна 

Розробка моніторингу переміщення 
сфери діяльності підприємств  2003 №7 (57) 

23-26 
У статті пропонується використовувати моніторинг у якості системи 
спостереження, контролю, оцінки та прогнозу за станом переміщення 
сфери діяльності підприємств. Запропоновані чотири ступені моніторингу: 
перший - нагляд за процесом переміщення на підприємстві; другий - 
спостереження за станом потенціалу регіону; третій - оцінка впливу 
процесів переміщення на соціально-економічні реформи, що відбуваються у 
державі; четвертий - прогноз змін у зовнішньому середовищі підприємств під 
впливом переміщення сфери діяльності. 
Кальянов 
Анатолій 

Економічні аспекти медичного 
страхування: стан і перспективи 1997 №2 (8) 

14-18 

Канов 
Олександр 

Роль державної власності в забезпеченні 
економічної та політичної безпеки нації: 
мексиканський досвід 

2001 №3 (40) 
13-16 

Канов 
Олександр 

Об'єктний зміст державної власності і 
критерії його визначення  2003 №6 (56) 

35-40 
У статті розглядаються проблеми оцінки об'єктного змісту державної 
власності в економічній системі сучасного суспільства, визначається 
критерій економічної доцільності входження до її складу тих чи інших об'єктів 
національної економіки. 
Кармазін 
В'ячеслав, 
Толпеко 
Олександра 

Формування та діагностика матричної 
(процесної) моделі підприємства на 
основі загальної теорії функціональних 
систем  

2006 № 6 (78) 
20-23 

Робота присвячена одному з прогресивних сучасних методів управління 
виробництвом - процесному підходу, який полягає у побудові системи бізнес-
процесів підприємства та управлінні ними для досягнення максимальної 
ефективності діяльності. Показано доцільність використання положень 
теорії функціональних систем П.К. Анохіна для визначення критичних ланок 
процесної моделі управління. 
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Касич Алла Зміст та завдання державної інновацій-
но-інвестиційної політики України 2005 №6 (72) 

3-9 
У статті досліджені механізми державного регулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності, розкриті умови формування й реалізації інноваційно-
інвестиційної політики держави. Автор обстоює думку, що в Україні за умов 
обмеженої інвестиційно-інноваційної активності господарюючих суб'єктів 
першочергово слід вирішити низку питань з інвестиційного наповнення 
національної економіки, а потім ставити задачу досягнення стану 
саморозвитку інноваційно-інвестиційної системи країни. 
Кириченко 
Олексій 

Місце та роль міжнародної інвестиційної 
позиції в системі статистичних індикаторів 2006 №6 (78) 

60-63 
Мета даної статті полягає в тому, щоб дати стислу характеристику 
міжнародній інвестиційній позиції як статистичному індикатору, 
установити її взаємозв'язок з іншими статистичними системами даних та 
окреслити коло основних проблем, які необхідно брати до уваги при аналізі 
міжнародної інвестиційної позиції. 
Кисельова 
Олена, Сігал 
Анатолій 

Аналіз ризикованості інвестування в 
електростанції АР Крим  2002 №7 (50) 

23-26 
У роботі аналізуються результати анкетування фахівців енергетичної 
галузі АР Крим про ризикованість інвестування теплоелектростанцій. 
Розвиток електроенергетики АР Крим потребує додаткових коштів, але 
низка факторів невизначеності та ризику (фінансовий стан підприємства, 
наявність або відсутність державних гарантій тощо) негативно впливає на 
інвестиційний процес у цій галузі. 

Кібук Тетяна Економічна глобалізація світу у працях 
САТО-інституту 2006 №3 (75) 

14-16 
Стаття містить аналіз деяких фундаментальних праць Інституту КАТО - 
"мозкового центру" США ліберального спрямування. В ході аналізу автором 
показані переваги і недоліки глобалізаційних підходів до реформування 
економіки світу, висвітлених у цих роботах. 
Кирієнко Ольга, 
Циганов Олек-
сандр, Шепілова 
Валентина 

До питання розробки моделі управління 
біржовими ризиками  2002 №7 (50) 

20-23 

Викладено результати наукових досліджень ризиковості біржових угод на 
прикладі Донецької регіональної товарно-сировинної та паливної біржі "ЮГ"; 
виконано класифікацію ризиків, запропонованo комплексний підхід до 
формування моделі управління біржовими ризиками. 

Кірієнко Ольга Спотові ринки біржових товарів як 
основа ф'ючерсної торгівлі в Україні  2005 №2 (68) 

13-15 
У статті показана необхідність подальшого удосконалювання біржових 
спотових ринків як умова переходу до ф'ючерсної торгівлі на товарних 
біржах України. Сформульовано принципові підходи до удосконалювання 
біржової торгівлі. Підкреслено найважливішу роль держави в підтримці і 
подальшому розвитку товарних бірж. 

Кірієнко Ольга Використання опціонів у комерційній 
діяльності вітчизняних підприємств 2006 №3 (75) 

20-24 
У статті проаналізовано проблеми розвитку опціонних ринків України на основі 
аналізу його сучасного стану. Розглянуто можливості підприємств щодо 
мінімізації комерційних ризиків за умови використання ними різних видів 
опціонних стратегій. Сформульовано шляхи створення єдиного біржового 
простору як умови подальшої активізації опціонного сегмента біржового ринку. 



 111

1 2 3 4 
   5 

Кірієнко Ольга Роль держави у становленні біржового 
ринку в Україні 2006 №5 (77) 

46-49 
У статті показано залежність ефективності функціонування біржового 
товарного ринку в Україні від державної політики щодо його розвитку. 
Зроблено висновки про негативні наслідки застосування державою 
неринкових важелів регулювання окремих сегментів біржового ринку. 
Розкрито і охарактеризовано особливості сучасних товарних бірж і напрями 
їх подальшого розвитку. 

Кішко Наталія Методика логічного моделювання 
соціально-трудових відносин  2003 №2 (52) 

30-33 
Розглянуто соціально-трудові відносини як систему. Проведено аналіз 
соціально-трудової реальності в Україні. Здійснено аналіз соціально-
трудових відносин на мета-, макро- та мікрорівні. Запропоновано модель 
системи соціально-трудових відносин на макрорівні. 

Кленін Олег Амортизація як ресурс збільшення 
виробничого потенціалу підприємства  2004 №7 (65) 

42-44 
У статті виконано порівняльний аналіз економічного та податкового 
механізму амортизації. Досліджено економічний механізм управління 
амортизацією. Проаналізовано роль амортизації у відтворювальному процесі 
основних засобів в Україні. Розроблено пропозиції щодо підвищення 
ефективності реалізації її відтворювальної функції в умовах трансформації 
української економіки. 

Кленін Олег 
Удосконалення механізму відтворення 
основного капіталу металургійних 
підприємств 

2006 №1 (73) 
14-20 

Метою статті є розробка елементів механізму відтворення основних 
фондів вітчизняних металургійних підприємств. Автор розглядає два 
основних напрямки розвитку основного капіталу - покращення власних 
засобів (застосування обґрунтованої амортизаційної політики) та 
ефективне використання залучених засобів (міжнародна і змішана форми 
лізингу). 

Кленін Олег 
Лізинг у процесі відтворення основного 
капіталу підприємства: проблеми та 
перспективи 

2006 №6 (78) 
35-38 

Стаття присвячена дослідженню змісту і сутності технологій лізингу як 
найбільш ефективної нетрадиційної форми фінансування відтворювальних 
процесів виробництва та виявленню можливостей їхнього застосування для 
відтворення основного капіталу українських промислових підприємств. 
Наведено порівняльну характеристику банківського та лізингового 
фінансування, виокремлено переваги лізингу в порівнянні з іншими джерелами 
фінансового забезпечення відтворення основного капіталу. 
Кліяненко 
Борис, 
Корсакова 
Ольга 

Обґрунтування необхідності входження 
підприємств з переробки вторинної 
сировини у вертикально інтегровані 
структури 

2006 №3 (75) 
57-60 

У статті обґрунтовано необхідність входження заводу з виробництва 
будівельних матеріалів до складу промислово-фінансової групи, що 
створюється в паливно-енергетичному комплексі. Розглянуто інноваційні 
механізми виробництва будівельних матеріалів з використанням відходів 
вуглевидобутку, вуглепереробки та вуглезбагачення. 



 112 

1 2 3 4 
   5 

Князь Олег 
Проблеми оцінювання і регулювання 
інноваційного розвитку підприємства  
і шляхи їх розв'язання 

2006 №3 (75) 
10-13 

У статті виділено сучасні проблеми оцінювання і регулювання інноваційного 
розвитку підприємства, який характеризується частотою і ефективністю 
впровадження на підприємстві інновацій, потенціалом підприємства щодо 
розробки і впровадження інновацій і готовністю персоналу підприємства до 
змін. На основі виділених проблем автором ідентифіковано напрями і в їх 
межах заходи щодо удосконалення оцінювання і регулювання інноваційного 
розвитку. У статті також розкрито особливості моніторингу реалізації цих 
заходів, виділено його складові елементи і функції. 
Князь 
Святослав, 
Кузьмін Олег, 
Фльорко Віталій 

Складові інвестиційного клімату і 
чинники, які його формують  2003 №4 (54) 

33-40 

У статті сформульовано означення інвестиційного клімату і запропоновано 
класифікацію чинників, які впливають на нього. Виділено чотири 
класифікаційні ознаки: за походженням; за змістом; за рівнем дії; за 
характером. Наведена класифікація включає усі без винятку види чинників, 
які впливають на інвестиційний клімат, а виділені класифікаційні ознаки 
всебічно розкривають зміст цього поняття. Крім того, у статті 
запропоновано методику оцінки інвестиційної привабливості підприємства. 
Коваленко 
Ганна 

Формування стратегії управління 
екологічним ризиком  2003 №2 (52) 

21-24 
Стаття містить методику формування стратегії управління екологічним 
ризиком, як масштабного управлінського рішення на основі використання 
цільових технологій підготовки та реалізації управлінських рішень. 
Розглянуто специфічні умови використання ініціативно-цільової, програмно-
цільової та регламентної технологій, а також практичне використання 
регламентної технології для формування стратегії управління екологічним 
ризиком у масштабах промислового центру з населенням понад 100 тис. чол. 
Коваленко 
Ганна 

Регіональний екологічний моніторинг (на 
прикладі Луганщини) 2004 №4 (62) 

36-37 
У статті розглянуто підхід до розробки напрямків організації моніторингу 
екологічних проблем підприємств Луганщини, який є допоміжним засобом при 
розробці стратегії управління екологічним ризиком. Реалізація викладених 
пропозицій щодо екологічного моніторингу в регіоні дозволить ефективно 
функціонувати екологічно безпечному виробництву. 

Коваленко 
Людмила 

Вплив управління матеріальними 
ресурсами на фінансові результати 
підприємства  

2003 №1 (51) 
10-14 

У статті підкреслюється важливість раціональної організації й управління 
запасами підприємства і проаналізовано їхній вплив на кінцеві результати 
роботи підприємства. Розглянуто системи управління запасами: з 
фіксованим обсягом замовлення, з фіксованим інтервалом часу між 
замовленнями та систему "Канбан". 

Коваленко 
Олена 

Оцінка - як основний елемент методу 
обліку в сучасних умовах 
господарювання 

2000 №6 (37) 
23-26 

Коваленко Юлія Операційні ризики в діяльності 
підприємств торгівлі  2001 №2 (39) 

46-49 
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Ковальчук Надія 
Доцільність формування конкурентного 
середовища на регіональному ринку 
житлово-комунальних послуг 

2005 №6 (72) 
9-13 

У статті доведено необхідність розвитку приватного сектора житлово-
комунального господарства та розглянуто доцільність формування в 
перспективі конкурентного середовища на реґіональному ринку житлово-
комунальних послуг України. 

Когут Арнольд До питання матеріального стану 
середнього класу в Україні 1998 №5 (22) 

19-21 

Когут Ірина 
Вплив системи оподаткування на 
інвестиційну активність суб'єктів 
підприємницької діяльності 

2004 №2 (60) 
40-43 

В статті подано аналіз діючих в Донецькій області інвестиційних проектів з 
точки зору їх податкової політики. Показано, що підприємства за умов 
економічної транзиції суспільства в спеціальних економічних зонах та 
територіях пріоритетного розвитку забезпечують більшу частину 
надходжень до бюджету України. 

Козоріз Марія 
Особливості формування регіональної 
політики і стратегії розвитку 
підприємства 

1998 
№1-2 
(18-19) 
32-36 

Козьміна Яна Відносини власності в умовах ринкових 
перетворень в економіці  2003 №2 (52) 

63-65 
Розглянуто сутність категорії "відносини власності" та питання про зв'язок 
держави із власністю і, насамперед, співвідношення в регулюванні відносин 
власності державного механізму та ринкового їх саморегулювання, місце і 
роль державної власності та державного сектора у ринковій економіці, 
соціалізація державою відносин власності. 
Колодій Сергій, 
Корчинський 
Володимир 

Регіональна бюджетна політика в умовах 
реформування бюджетного процесу  2003 №6 (56) 

32-35 
У статті розглянуто основні сучасні проблеми проведення регіональної 
бюджетної політики. Зазначено, що хоча прийняття Бюджетного кодексу 
України сприяло вдосконаленню бюджетного процесу на регіональному рівні, 
залишаються не до кінця вирішеними питання організації міжбюджетних 
відносин, формування власних доходів місцевих бюджетів та інші. 
Запропоновано деякі механізми розв'язання цих проблем. 

Колокольчикова 
Ірина 

Ринкові фактори підвищення 
ефективності селянських (фермерських) 
господарств  

2003 №2 (52) 
33-36 

Розглянуто фактори, що сприяють підвищенню ефективності роботи 
фермерів. Виявлено особливості організації селянських (фермерських) 
господарств. Досліджено залежність між забезпеченням первісним 
капіталом і кількістю селянських (фермерських) господарств Запорізької 
області, які припинили свою діяльність. Виявлено залежність між 
застосуванням маркетингу у господарській діяльності і реалізацією продукції 
на ринку селянськими (фермерськими) господарствами Запорізької області. 

Коломицева 
Анна 

Дискримінантний аналіз в управлінні 
виробничо-збутовою системою 
підприємства 

2006 №4 (76) 
30-32 

Вперше у розгорнутому вигляді подаються етапи проведення 
дискримінантного аналізу як одного з методів, який дозволяє досліджувати 
особливості функціонування логістичних систем та сформувати основні 
засади і принципи управління виробничо-збутовою системою підприємства. 
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Колосок Валерія 
Урахування інтересів груп користувачів 
інформації при формуванні комплексної 
оцінки фінансового стану підприємства 

2004 №3 (61) 
50-53 

В статті досліджується актуальне питання визначення вагомості 
фінансових властивостей при отриманні узагальнюючої (комплексної) оцінки 
фінансового стану підприємства. Пропонується класифікація користувачів 
економічної інформації, яка дозволяє врахувати взаємозв'язки між 
стратегічними цілями економічних агентів і пріоритетними властивостями 
фінансового стану підприємства. 

Колосок Валерія 
Застосування принципів кваліметрії до 
комплексної оцінки фінансового стану 
підприємства 

2004 №4 (62) 
49-51 

У статті пропонується методика комплексної оцінки фінансового стану 
підприємства на основі використання базових принципів кваліметрії - науки 
про вимірювання якості. Запропонований підхід дозволить забезпечити 
комплексність і системність при проведенні процедури аналізу і оцінки 
фінансового стану підприємства. 
Коляденко 
Світлана 

Методологічні основи дослідження регіо-
нального агропромислового комплексу 2006 №5 (77) 

21-24 
У статті викладені і узагальнені основні методичні підходи до аналізу 
сучасного стану агропромислового комплексу. Запропонована авторська 
методика дослідження регіонального агропромислового комплексу, що має 
на меті визначення резервів для збільшення місцевих сільськогосподарських 
ресурсів, удосконалення і раціоналізації сировинних зв'язків, зменшення втрат 
сільськогосподарської сировини на всіх ланках технологічного ланцюга. 
Конакова Ірина, 
Футулуйчук 
Світлана  

Актуальні проблеми розвитку житлово-
комунального господарства в регіоні  
(на прикладі Донеччини) 

2004 №3 (61) 
53-57 

Авторами розглянуті і проаналізовані найбільш гострі проблеми розвитку 
житлово-комунального господарства регіону. Досліджена динаміка 
функціонування його основних сфер. Сформульовані пропозиції з 
реформування цієї галузі. 

Кондрашова 
Тетяна 

Класифікація витрат основної діяльності 
державних вищих навчальних закладів 
для потреб управлінського обліку 

2004 №3 (61) 
24-28 

У статті дано рекомендації щодо класифікації витрат державних вищих 
навчальних закладів з урахуванням напрацювань вітчизняної та світової 
облікової теорії і практики. Запропонована класифікація може бути 
використана для організації управління основною діяльністю ВНЗ за умови її 
практичного втілення в систему управлінського обліку. 

Кондрашова 
Тетяна 

"Директ-костинг" у системі 
управлінського обліку й аналізу вищих 
навчальних закладів державної форми 
власності 

2006 №5 (77) 
28-31 

У статті порушуються питання пошуку нових методів управлінського 
обліку в такій важливій галузі державного управління як освіта. На підставі 
аналізу сучасного стану обліку витрат у державному вузі, авторка пропонує 
використання системи обліку, яка б враховувала неповну, обмежену 
собівартість. Такою системою, на її думку, є "директ-костинг". Вона 
дозволить вирішити ряд найважливіших завдань управління витратами у 
зазначеній галузі і оптимізувати фінансові показники діяльності вузів. 
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Конончук 
Михайло 

Митна справа як один із методів 
державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

1998 №4 (21) 
26-31 

Копатько Євген, 
Новак Ігор 

Соціальний портрет шахтаря в контексті 
проблеми зайнятості на вугільних шахтах 
Донбасу 

1995 №1 (1) 
3-8 

Копатько, Євген 
Коршунов 
Віталій 

Деякі аспекти соціально-економічної 
ситуації на Донбасі 1997 №1 (8) 

21-23 

Коробко Максим Роль системи левериджів у менеджменті 
ризику підприємства  2002 №4 (47) 

32-35 
У статті запропоновано підхід до управління ризиком на основі левериджів. 
Розглянуто механізм операційного і фінансового левериджів. Введено 
поняття цінового левереджа, левереджів постійних і перемінних витрат, 
представлені формули для їх розрахунку. Побудовано комплексну модель 
взаємозв'язку левериджів зі зміною чистого прибутку. Модель дозволяє 
оцінити сукупний ризик зниження чистого прибутку, обумовлений варіацією 
витрат, ціни, обсягу реалізації і структури джерел фінансування. 

Коршунова 
Ганна 

Аналіз сучасних тенденцій державної 
політики формування міжнародних 
конкурентних переваг 

2006 №3 (75) 
36-39 

У статті розкрита дефініція "міжнародна конкурентоспроможність" в 
інтерпретації різних економічних шкіл Заходу. Показана практика державної 
політики з досягнення міжнародних конкурентних переваг США, Китаєм, 
Японією, Росією. Виділені напрямки формування міжнародної конкурен-
тоспроможності України. 

Коршунова 
Ганна 

Правова основа функціонування системи 
державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

2006 №5 (77) 
49-53 

У статті обґрунтовані правові засади функціонування системи державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні, визначені 
функції і повноваження окремих органів влади у реалізації державної політики 
в сфері зовнішньоекономічних зв'язків. Наголошено, що в сучасних умовах 
інтеграції України у світову і європейську економічну систему, нової якості 
стосунків з традиційними партнерами пострадянського простору і освоєння 
Україною далеких ринків Азії, Африки і Латинської Америки, удосконалення 
нормативно-правового забезпечення ЗЕД та її регулювання державою 
набуває особливої гостроти. 
Костенко Ната-
лія, Шелегеда 
Белла 

Моделювання системи управління інно-
ваційним підприємництвом у машинобу-
дівному комплексі Донецької області  

2001 №3 (40) 
39-42 

Костенко 
Наталія, 
Явтушенко 
Наталя 

Первинна публічна пропозиція акцій 
(IPO) як спосіб виходу компанії на світові 
фондові ринки 

2006 №4 (76) 
35-38 

У статті описуються основні способи та методи проведення первинної 
публічної пропозиції акцій (IPO), розглянуто етапи та алгоритм організації 
IPO, виконано порівняльний аналіз світових майданчиків торгівлі цінними 
паперами, виявлено недоліки українського законодавства при проведенні IPO 
вітчизняними компаніями. 
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Кочура Ілона Класифікація господарських ризиків на 
підприємствах вугільної промисловості 2006 №1 (73) 

29-34 
У статті досліджено зміст і сутність поняття "господарський ризик", 
уточнено поняття "господарський ризик для вугільного підприємства", 
проаналізовано основні класифікації ризиків, на підставі яких запропоновано 
авторську класифікацію ризиків, адаптовану для вітчизняної вугільної 
промисловості. 
Кошевцова 
Марія 

Світовий досвід управління кредитними 
ризиками 2006 №1 (73) 

26-29 
Подано огляд та аналіз розв’язання проблеми управління кредитним ризиком 
у світовій практиці та робиться спроба проекції світового досвіду на 
вітчизняні умови. Автор приділяє особливу увагу Базельським угодам та 
готовності українських банків до впровадження системи управління 
ризиками. Крім традиційних методів управління ризиками в статті 
виділяються й нетрадиційні, до яких належать ринки кредитних 
деривативів. 

Кравець Віктор Реформи бухгалтерського обліку  
в Україні 1997 №6 (13)

7-12 

Кравець Віктор Нетрадиційні методи вирішення 
проблеми неплатежів 1998 №3 (20) 

9-11 
Кравцова 
Любов, 
Шелегеда Белла 

Економічний механізм підвищення 
ефективності житлово-комунальної 
реформи 

2004 №3 (61) 
9-13 

У статті проаналізовано взаємини між виробниками і споживачами житлово-
комунальних послуг. Обґрунтовано необхідність формування ринкових 
відносин у житловій сфері. Енергозбереження визнане фактором 
реформування житлово-комунального господарства. 
Кравченко 
Вікторія, 
Ляшенко 
В'ячеслав, 
Макогон Юрій 

Північно-Кавказький вектор економічного 
міжрегіонального співробітництва для 
Донбасу  

2002 №2 (45) 
6-10 

Розглянуто стан та перспективи розвитку підприємств та підприємців 
Донбасу с прикордонними регіонами Росії. На прикладі Донбасу, Ростовської 
області та Краснодарського краю розглянуто особливості міжрегіональних 
економічних зв’язків. Запропоновано створення Донецько-Північно-
Кавказького єврорегіону. 
Краснова 
Вікторія 

Регулювання структурної перебудови 
економіки Донецької області  2001 №1 (38) 

17-19 
Краснова 
Вікторія 

Управління державними підприємствами 
в змішаній економіці  2001 №5 (42) 

12-15 

Кратт Олег Типізація об'єктів кон'юнктурних 
досліджень  2003 №2 (52) 

17-21 
Кон'юнктура є відображенням ринкових явищ. Структуру параметрів об'єкта 
кон'юнктурних досліджень обумовлено галузевою, територіальною і часовою 
характеристиками явищ. Кон'юнктурні параметри мають рівні. 
Співвідношення рівнів визначає межі типу об'єкта дослідження. Тип об'єкта 
дослідження є еволюційною одиницею ринку. 
Кратт Олег, 
Панжар 
Олександр 

Оцінка відповідності інноваційної 
діяльності підприємства кон'юнктурі 
ринку  

2001 №3 (40) 
44-49 
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Кратт Олег, 
Слоква Марина 

Квантифікація як метод сегментації 
ринку послуг вищої освіти 2001 №5 (42) 

15-21 

Крилов Сергій, 
Крилова Оксана  

Маркетингові особливості само-
інвестування підприємництва морської 
галузі 

2002 №4 (47) 
26-30 

Показано маркетингові особливості само інвестування (відновленя й 
модернізації) основних виробничих фондів за рахунок амортизаційних 
відрахувань з власних джерел фінансування. Подано методику розрахунку 
вартісних показників ремонтів. 
Крилов Сергій, 
Стойловський 
Віктор, Яблон-
ський Олександр 

Самоінвестування підприємств через 
переоцінку основних фондів  2002 №6 (49) 

16-20 

В статті розглядаються питання переоцінки основних фондів як фактора 
підвищення економічної ефективності підприємства. Наводиться методика 
розрахунку оцінки справжньої вартості кранового устаткування на прикладі 
Маріупольського державного морського торгового порту. 

Крилова Оксана Менеджмент з „людським обличчям” 
(аналіз зарубіжного досвіду) 2001 №5 (42) 

39-43 

Кроль Юрій Інвестиційне забезпечення процесу 
бізнес-планування 2000 №4 (35) 

11-14 
Кужда Тетяна, 
Кузьмін Олег 

Фактори інноваційного розвитку 
підприємств 2006 №6 (78) 

16-19 
У статті розроблено класифікацію факторів інноваційного розвитку та 
досліджено вплив фінансово-економічних та соціальних факторів на 
інноваційну активність промислових підприємств. На основі проведеного 
аналізу визначено напрямки активізації їх інноваційного розвитку. 

Кузнецов Олег Управління інноваційною діяльністю на 
регіональному рівні  2003 №2 (52) 

59-63 
Проведено аналіз результатів регіонального управління інноваційним 
процесом. Виявлено фактори, що посилюють значення регіонального 
управління. Розглянуто методи управління регіоном. Запропоновано 
положення системи управління інноваційною діяльністю на регіональному 
рівні. Розглянуто ідею регіонального інноваційного центру. 

Кузнєцова 
Світлана 

Шляхи підвищення ефективності 
механізму регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні 

1997 
№9-10 
(16-17) 
24-27 

Кузьменко 
Лариса 

Пропозиції щодо концепції розвитку 
регіональної статистики 1998 

№1-2 
(18-19) 
18-22 

Кузьменко 
Лариса 

Цілі та методи управління розвитком 
регіону  2001 №4 (41) 

17-20 

Кузьменко 
Оксана 

Організаційні механізми і пріоритети 
фінансування інноваційного науково-
технічного розвитку промислових 
підприємств Донецького регіону  

2002 №2 (45) 
10-13 

Розглядаються теоретичні та практичні проблеми підвищення 
інноваційного науково-технічного потенціалу Донецького регіону шляхом 
залучення зовнішніх та власних фінансових коштів, зменшення відсотка 
енерго- та матеріалоємних виробництв у регіоні, впровадження 
ресурсозберігаючих та безвідходних технологій, формування державного 
регулювання регіонального розвитку. 
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Кузьменко 
Оксана 

Інноваційні підходи до управління 
складним комплексом робіт 2003 №7 (57) 

3-6 
У статті відмічається, що інноваційна діяльність є комплексним явищем, яке 
охоплює всі фази відтворювального процесу на підприємстві. Підкреслено 
вплив технологічної інновації (на прикладі вугільної промисловості) на 
інтенсифікацію виробничих процесів, серед яких значна роль належить тим, 
що забезпечують відтворення виробничої потужності шахти. Показано 
необхідність інноваційних впроваджень у процеси управління гірничими 
роботами. Розглянуто підхід до визначення надійності завершення робіт в 
означений термін. Ціль - формування ефективного механізму управління 
комплексом робіт. 

Кузьменко 
Оксана 

Сутність та роль інноваційно-
інтенсифікаційних процесів у 
економічному розвитку  

2003 №8 (58) 
54-58 

У статті виконано системний аналіз інновацій, як соціально-економічних 
категорій в різних аспектах їх прояву у відтворювальних процесах 
суспільного виробництва. Інноваційну діяльність в економічній сфері 
розглянуто як складне суспільне явище по перетворюванню науки у 
продуктивну силу. Зроблено висновок, що інноваційна діяльність 
складається з безлічі елементарних безперервно відтворюваних інновацій - 
процесів, що відбуваються як у науковій, так і виробничій сферах. Від 
швидкості й якості цих процесів залежать темпи розвитку і якісне 
зростання економічної системи. 
Кузьменко 
Оксана 

Оцінка пріоритетності інноваційних 
проектів на підприємстві 2004 №5 (63) 

37-41 
Стаття присвячена актуальній проблемі оцінки пріоритетності 
інноваційних проектів як одного з найважливіших чинників забезпечення 
динамічного соціально-економічного розвитку підприємств. Виділені 
передінвестиційна, інвестиційна, експлуатаційна та ліквідаційна стадії 
інноваційного проекту, розподіл інвестицій та ефективність за етапами 
життєвого циклу інновацій. 
Кузьменко 
Оксана 

Державне регулювання інноваційних 
процесів у розвинених країнах  2006 №3 (75) 

5-9 
У статті аналізується державне регулювання інноваційного розвитку країн 
ЄС, США, Японії, що спрямоване на подальше поглиблення кооперації у галузі 
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та впровадження нової 
техніки і технологій. Виокремлені елементи інноваційних процесів в країнах з 
розвиненою ринковою економікою актуальні для сучасної України. 
Кузьменко 
Оксана 

Особливості національної інноваційної 
системи України 2006 №4 (76) 

53-57 
У статті визначено сутність та зміст національної інноваційної системи як 
економічної категорії, проаналізовано особливості структури національної 
інноваційної системи України, окреслено основні проблеми її розвитку та 
шляхи їх розв'язання. 
Кузьменко 
Олексій 

Екологічний туризм: поняття та 
особливості організації 2002 №2 (45) 

13-18 
На основі аналізу існуючих підходів та законодавства визначено поняття 
„екологічний туризм”. Розкрито розбіжності між поняттями „екологічний 
туризм” та „екологічність” туризму. Встановлено особливості організації 
екологічного туризму як напрямку туристичного бізнесу та складові ефекту 
від його розвитку. 
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Куликова Ната-
лія, Лисаченко 
Олексій, Прут-
ков Геннадій 

Удосконалення механізму формування 
корпоративних структур 2006 №3 (75) 

61-64 

У статті розглядаються механізми формування корпоративних структур і 
можливість їх використання підприємствами єдиного технологічного 
ланцюга "вугілля-кокс-метал". Автори доходять висновку, що економічна 
взаємодія учасників зазначеного технологічного ланцюга дозволить 
найбільш ефективно вирішити задачу пошуку інвестиційних джерел, а також 
оптимізувати обсяги постачання видобутого вугілля і встановити реальні 
ціни на різні марки і сорти вугілля в залежності від попиту і пропозиції. 
Кулінченко 
Ганна 

Вплив інвестицій і оподатковування на 
економічне зростання України  2003 №8 (58) 

41-44 
У статті визначено поняття економічного зростання і способи його виміру. 
Розглянуто питання впливу інвестицій і оподатковування на економіку 
України. Виокремлено типи економічного зростання. Констатовано, що 
ефективність державної економічної політики в сфері інвестування й 
оподаткування залежить від того, наскільки вона відповідає вимогам 
науково-технічного прогресу. 
Кушнір Тарас Еволюція діяльності іпотечних установ як 

інституційних інвесторів 2006 №4 (76) 
58-62 

У статі обґрунтовується актуальність наукового дослідження питань 
іпотеки та іпотечного кредитування. Аналізується поняття "іпотеки" в 
історії розвитку світової та української економіки. Автор зосереджує увагу 
на дослідженні інституцій, які шляхом іпотечного кредитування беруть 
участь в інвестиційному процесі, виконуючи основну функцію інституційних 
інвесторів - трансформаційну (трансформація заощаджень в інвестиції). 
Кушнір Таміла, 
Пакулін Сергій, 
Чорна Марина 

Новий методичний підхід до визначення 
оплати праці робітників підприємства 2006 №2 (74) 

32-38 
У статті розглянуто авторський методичний підхід до визначення оплати 
праці робітників підприємства за допомогою коефіцієнта якості виконання 
роботи з використанням методів парних якісних порівнянь і кількісного 
визначення відносних пріоритетів. Запропонована методика, на думку 
авторів, дозволить підвищити зацікавленість працівників у досягненні 
високих кінцевих результатів. Наведено приклад застосування методики. 
Лакуша Наталя Концепція сталого розвитку та проблеми 

функцій сучасних держав 2004 №1 (59) 
15-19 

До уваги пропонується розгляд трьох основних складових концепції сталого 
розвитку - економічної, соціальної, екологічної. Обґрунтовується 
необхідність перерозподілу та змін функцій держави і їх нового правового 
забезпечення. На думку автора, це дасть можливість моделювати 
інститут держави соціоприродними, екологічними та економічними 
закономірностями, що найбільш відповідають меті досліджуваної концепції. 
Ландарь Ірина Передумови розширення в Україні 

діяльності іноземних інвесторів 1998 №6 (23) 
19-23 

Ландик 
Валентин Шлях України 1999 №5 (29) 

З-7 
Ландик 
Валентин 

Напрямки державного регулювання 
інноваційної діяльності  2001 №2 (39) 

16-19 
Ланкова Марина Податки як метод регулювання 

інвестиційних процесів  2001 №1 (38) 
19-24 

Лановий 
Володимир 

Чому ми такі бідні, якщо Україна багата? 
(аналіз сучасного економічного стану країни) 1996 №4 (4) 

22-23 
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Линенко Андрій 
Розвиток сільськогосподарської 
кооперації і вертикальної інтеграції як 
формотворчих процесів у становленні 
корпоративних структур  

2003 №2 (52) 
51-55 

Досліджено досвід виникнення та створення виробничих кооперативів у 
сільському господарстві України. Наведено класифікацію діючих сільськогос-
подарських кооперативів. Запропоновано раціональну концептуальну модель 
організаційної структури агровиробничої корпорації. 
Ломаченко 
Тетяна 

Поступовий розвиток контролю як 
невід'ємної частини ринкової 
інфраструктури  

2002 №3 (46) 
28-32 

Стаття присвячена важливій проблемі забезпечення стабільності 
фінансової системи нашої держави, зростання ролі органів державної влади і 
місцевого самоврядування в регулюванні соціально-економічного розвитку 
країни. Виконано аналіз системи державного фінансового контролю, 
простежено її поступовий розвиток як невід'ємної частини ринкової 
інфраструктури, розглянуто сутність фінансового контролю як поняття, 
подано модель лінійного зв'язку між органами державного фінансового 
контролю. Показано, що забезпечення стабільності фінансової системи 
неможливе без створення системи фінансового контролю. 

Ломаченко 
Тетяна 

Загальнодержавні аспекти іноземного 
інвестування та умови залучення 
інвестиційних ресурсів в економіку 
Автономної Республіки Крим  

2003 №1 (51) 
22-25 

Розглянуто стан та проблеми іноземного інвестування в Україні. На 
прикладі АР Крим обґрунтовано доцільність пожвавлення інвестиційної 
діяльності регіонів на основі використання своїх конкурентних переваг та 
особливостей. 
Лосєва Світлана Теорія позичкових коштів як класична 

модель інвестиційного ринку  2002 №3 (46) 
41-45 

У статті показано еволюцію теорії позикових коштів і запропоновано 
модернізацію інвестиційного ринку України як ринку позикових коштів, 
основними рисами якого є акумуляція заощаджень вітчизняних домашніх 
господарств (формування пропозиції), здійснення інвестицій (формування 
попиту); продаж грошей, який здійснюється у формі надання кредитів або 
фінансових інструментів, купівля грошей - у формі одержання кредитів або 
продажу фінансових інструментів. Певну роль в інвестиційному ринку 
відіграють попит і пропонування на гроші. Рівновага попиту і пропонування 
визначає рівень відсоткової ставки, за допомогою якого досягається 
стабілізація кон'юнктури ринку. 

Лосєва Світлана 
Проблеми та перспективи фондових бірж 
в Україні як організаторів торгів на 
інвестиційному ринку 

2003 №1 (51) 
25-31 

У статті робиться спроба розглянути фондову біржу як інфраструктурну 
ланку інвестиційного ринку, через який реалізується потенціал 
приватизованих підприємств у формі акціонерних товариств, а також 
розкриваються проблеми і перспективи фондових бірж України з 
використанням минулого та сучасного світового досвіду. 
Лук'янченко 
Віталій, Циганов 
Олександр 

Роль кредитних спілок у фінансуванні 
малого підприємства регіону 2002 №4 (47) 

30-32 
Визначено дискусійні питання сутності кредитних спілок. Охарактеризовано 
етапи становлення кредитних спілок в Україні та в Донецькому регіоні. 
Висвітлено проблеми розвитку кредитних спілок в Україні. Розроблено 
пропозиції, які сприятимуть розвитку мережі кредитних спілок як 
ефективної форми фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва. 
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Лук'янченко 
Олександр Донецьк сьогодні, завтра  2003 №4 (54) 

3-6 
Міста - основа сучасної цивілізації, осередок промисловості, культури, науки, 
освіти. Що ж до Донецька - то це місто давно особливим і вирішальним 
чином впливає на розвиток цілого регіону Донбасу - промислово 
найпотужнішого в державі, найзалюдненішого і сьогодні чи не 
найвпливовішого в Україні. Наша сьогоднішня зустріч - з міським головою п. 
Олександром Лук'янченком. 

Луппол Олена 
Обґрунтування методу оцінки впливу 
реформування відносин власності на 
діяльність металургійних заводів України 

2003 №8 (58) 
28-31 

У статті розглянуто можливі підходи до оцінки впливу реформування 
відносин власності на діяльність металургійних заводів України. 
Обґрунтовано можливість застосування для цих цілей синхронного підходу 
як найбільш простого і менш трудомісткого способу порівняння результатів 
роботи підприємств різних форм власності. 
Любимов 
Віталій 

Сутність фінансово-промислових груп і 
протиріччя їх розвитку  2003 №2 (52) 

55-59 
Розглянуто сутність фінансово-промислової групи (ФПГ) як економічного 
явища. Виявлено систему протиріч, що властива фінансово-промисловим 
групам. Проведено аналіз участі у ФПГ державних і муніципальних 
підприємств та акціонерних товариств. 
Ляшенко В’ячес-
лав, Толмачова 
Ганна 

Мала приватизація в Україні 1996 № 7 (7) 
34-38 

Ляшенко 
В'ячеслав, 
Толмачова 
Ганна 

Напрямки політики сприяння розвитку 
малого бізнесу на територіях 
пріоритетного розвитку в Донецькій 
області 

1999 №4 (28) 
36-42 

Ляшенко 
В'ячеслав, 
Сєрий Геннадій, 
Сорокін Борис 

Напрямки міжрегіональної економічної 
політики та розвитку підприємництва в 
Донбасі  

2000 №4 (36) 
7-11 

Ляшенко 
В’ячеслав, 
Соколова 
Тетяна 

Форми підготовки фахівців економічних 
спеціальностей для малого та 
середнього бізнесу в умовах перехідної 
економіки  

2002 №6 (49) 
30-32 

Стаття висвітлює проблему економічної освіти в умовах перехідної 
економіки. Викладено засади моделі економічної освіти, підходи західних 
країн, недоліки системи освіти України і шляхи їх усунення, напрямки 
реформування вищої освіти України. Проаналізовано переваги і недоліки вузів 
недержавної та державної форм власності. Викладено міркування щодо 
поліпшення їх роботи, підвищення якості вищої освіти. 

Ляшенко 
В'ячеслав 

Формування сприятливих режимів 
розвитку малого бізнесу в регіонах 
України  

2003 №7 (57) 
18-23 

Стаття присвячена проблемі аналізу спеціальних систем оподаткування та 
обґрунтуванню напрямків їх подальшого розвитку. Висвітлені 
адміністративно-правові бар'єри на шляху розвитку підприємництва. 
Сформульовані пропозиції по вдосконаленню нормативно-законодавчої бази і 
Господарського кодексу України та пропозиції щодо розвитку 
інфраструктури малого бізнесу. 
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Лященко Роман Моделювання фінансової поведінки 
підприємства 2000 №6 (37) 

18-20 

Лященко Роман 
Дослідження впливу факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовища 
підприємницької структури на результати 
господарської діяльності  

2001 №2 (39) 
38-43 

Лященко Роман 

Дослідження впливу факторів внутріш-
нього і зовнішнього середовища підпри-
ємницької структури та результати госпо-
дарської діяльності (2. Моделі нагромад-
ження від комерційної діяльності 
підприємства з урахуванням залежності 
коефіцієнта інфляції від часу, зміни 
відпускних цін та коливання попиту)  

2001 №3 (40) 
28-31 

Майорова Ірина, 
Макогон Юрій 

Інтеграція України у світовий простір на 
прикладі металургійної галузі Донецького 
регіону  

2003 №8 (58) 
5-11 

Проаналізовано тенденції розвитку виробництва і світової торгівлі 
металургійною продукцію. Запропоновано вирішення питання інтеґрації 
економіки регіону у світовий простір на прикладі регіонально-виробничих 
об'єднань. Досліджено сучасні проблеми металургійної галузі України і подано 
напрями їх розв'язання. 
Майорчук 
Мирослава Маленькі таємниці великого нафтогазу 1995 №1 (1) 

9-10 
Макаренко 
Марина 

Основні особливості визначення 
критеріїв ефективного функціонування 
машинобудівних підприємств  

2002 №7 (50) 
11-14 

Визначено критерії оцінки економічно ефективної діяльності промислових 
підприємств, зокрема машинобудівних. Наведено аналіз різноманітних 
показників в цій галузі. 
Макаренко 
Марина 

Методи та підходи до управління 
ефективним функціонуванням 
підприємств  

2003 №7 (57) 
29-33 

В статті дано схему керування підприємством як системою. Наведено нові 
підходи і методи, сформульовано загальні принципи, які повинні сприяти 
керівництву ефективним функціонуванням підприємства. 
Макогон Юрій Зовнішньоекономічна діяльність та 

іноземні інвестиції як чинники стабілізації 1997 №5 (12)
34-39 

Макогон Юрій 
Донеччина на тлі України в 1997р.: 
аналіз соціально-економічного 
становища 

1998 №3 (20) 
З-8 

Макогон Юрій Україна і Донеччина в контексті світових 
тенденцій економічного розвитку 1999 №3 (27) 

З-8 
Макогон Юрій Аналіз сучасного стану 

зовнішньоекономічних зв'язків України 2000 №3 (34) 
13-18 

Макогон Юрій Нова регіональна економічна політика в 
Україні: проблеми і перспективи розвитку  2005 №3 (69) 

14-24 
У статті проаналізовані поняття "реґіон" і "реґіональна політика", показаний 
механізм взаємодії центральних і периферійних районів у світовому 
господарстві. Розглянуті наявні проблеми і перспективи розвитку 
реґіональної економічної політики України. Автор зупиняється на перевагах 
основних положень Концепції державної реґіональної політики України, 
реалізація яких, на його думку, може стати реальним кроком до інтеґрації 
нашої країни у Європейське Співтовариство. 
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Макогон Юрій, 
Чередник Леонід 

Соціально-економічне становище 
Донецької області за 1996 р. 1997 №3 (10)

30-41 
Макух Богдан, 
Карпінський 
Борис 

Програми реформ, стабілізації і 
розвитку: аналіз ефективності 1997 

№9-10 
(16-17) 
3-7 

Малишко Іван Підвищення ефективності 
машинобудівної промисловості 1997 №5 (12)

28-30 

Малич Людмила Економіко-математичний інструментарій 
оцінки цінних паперів 2001 №5 (42) 

36-39 
Маренкова 
Ганна 

Стратегічне управління системою 
розподілу підприємства  2005 №1 (67) 

22-27 
У статті обґрунтовані методологічні та організаційні принципи управління 
розподілом підприємств в умовах ринкових трансформацій. Автор досліджує, 
як відбувається формування стратегій розподілу на корпоративному, 
бізнесовому і функціональному рівнях управління підприємством і надає 
методичні рекомендації щодо їх вдосконалення. 

Марченко Олена 
Економіко-математична модель 
виймання запасів вугілля на шахтах з 
малими залишковими запасами  

2006 №6 (78) 
48-52 

Дослідження присвячене проблемі економічної доцільності розробки 
залишкових запасів вугілля. Розроблена економіко-математична модель 
виймання запасів вугілля на шахтах з малими залишковими запасами, 
розглянуто її практичне застосування. Визначено межі економічної 
доцільності повноти виймання запасів вугілля для умов вітчизняних шахт. 

Марчук Євген Найактуальніша проблема - структурна 
перебудова економіки України 1996 №4 (4)  

21-22 

Мар'яненко 
Геннадій 

Аналіз резервів податкового поля та 
прогнозування обсягів доходу бюджету 
шахтарських міст  

2003 №5 (55) 
33-35 

Опрацьовано новий метод вирішення задачі аналізу впливу окремих факторів 
на зміни обсягів доходу бюджету, оцінки прихованих резервів податкового 
поля регіону, галузі економіки або певного кола платників податків, який 
полягає у застосуванні теорії агрегатних індексів. Показано актуальність 
такого підходу в умовах реструктуризації вугільної промисловості. 
Запропонований метод може стати дієвим апаратом у прогнозуванні 
податкових надходжень до місцевих бюджетів, необхідних для забезпечення 
виконання низки програм та заходів по соціально-економічному розвитку 
міст та регіону в цілому. 
Махмудов 
Олександр 

Тіньова економіка України: механізм дії і 
шляхи подолання 2000 №2 (33), 

11 -16 
Махмудов 
Олександр 

Феномен глобалізації і економічна 
політика України 2000 №3 (34) 

3-9 
Махмудов 
Олександр 

Стратегія розвитку інноваційних „крапок 
росту” в Україні  2002 №1 (44) 

37-39 
Дослідження присвячене актуальній проблемі розвитку інноваційного 
потенціалу України і створення "крапок росту" економіки. Проаналізовано 
питання створення інноваційних центрів і можливості їхнього розвитку, що 
надає чинне законодавство. Запропоновано концепцію системи 
стратегічного менеджменту технологічних парків і розглянута модель 
трансформації місії на різних етапах розвитку. 
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Мельник 
Михайло 

Інвестиційна діяльність та механізм її 
здійснення в ринковій економіці  2003 №2 (52) 

47-51 
Проведено аналіз та визначено специфіку інвестиційної діяльності в 
економіці України. Визначено фактори, що стимулюють інвестиційну 
діяльність. Запропоновано заходи щодо вдосконалення механізму здійснення 
інвестиційної діяльності. 
Месель-Веселяк 
Віктор 

Шляхи подолання кризи в аграрно-
промисловому комплексі України 1997 №5 (12)

30-33 
Метлова 
Людмила 

Стратегічні особливості природокорис-
тування в перевантажених регіонах  2002 №5 (48) 

17-22 
У статті здійснено спробу послідовного розгляду мотивації, регіональної 
актуальності та особливостей природокористування техногенно 
навантажених територій, завдань екоінноваційного підприємництва, його 
місця в екологічному менеджменті. Об’єкт досліджень обрано виходячи з 
наукового екодосвіду та досвіду екоосвіти та ековиховання майбутніх 
підприємців[1,2,11,12] і реалій сьогодення. В роботі вперше в цьому 
контексті концептуально визначено механізм зв’язків, утворення та 
подолання екоризиків, орієнтири, рушійні сили та механізм втілення 
стратегії територіального екорозвитку, надано визначення інноваційного 
та екоінноваційного підприємництва в екологічному менеджменті. 
Мехедова 
Тетяна 

Концептуальні аспекти підвищення рівня 
життя 2004 №4 (62) 

40-44 
У статті проаналізовані існуючі моделі рівня життя населення, що 
розкривають його економічну сутність, зокрема модель ООН, Швеції та 
Франції. Запропоновані підходи до раціоналізації української моделі рівня 
життя, базовими компонентами якої прийняті: здоров'я, споживання 
продуктів харчування, житлові умови, умови праці і зайнятість, освіта, 
соціальне забезпечення, права і свободи людини, відпочинок і вільний час. 
Миронова 
Тетяна 

Реформування системи державної 
служби України  2003 №6 (56) 

30-32 
Подана оцінка сучасного стану держапарату й обґрунтування основних 
напрямків реформування державної служби. Автор акцентує увагу на 
підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації працівників державної 
служби. 
Мірошниченко 
Павло 

Методи і джерела акумуляції 
інвестиційних ресурсів 2004 №7 (65) 

7-10 
У статті проаналізовані традиційні джерела формування інвестиційних 
ресурсів: амортизаційний фонд, власний прибуток підприємства, позикові 
кошти. Автор акцентує увагу на розвитку нетрадиційних методів 
акумуляції інвестиційних ресурсів за допомогою комерційних банків. 

Мітрошичев Ігор 
Оцінка ефективності інвестицій на основі 
дескриптивної моделі виробничо-
господарської діяльності 
вуглевидобувних підприємств 

2005 №4 (70) 
20-24 

Розроблено дескриптивну модель виробничо-господарської діяльності 
вуглевидобувних підприємств у процесі залучення інвестицій. Практична 
реалізація моделі проведена на базі шахт, що входять в об'єднання ДП 
"Донецьквугілля". Модель може бути використана для комплексної оптимізації 
розподілу інвестиційних ресурсів серед шахт, при вирішенні різних науково-
практичних завдань: визначення суми інвестицій, необхідної для забезпечення 
заданого обсягу видобутку вугілля, розрахунку суми інвестиційних коштів, 
необхідної для виведення шахт на рентабельний рівень роботи. 
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Міхітарян Арам Деякі методологічні аспекти оцінки 
тіньового сектора економіки 2000 №5 (36) 

42-46 

Міхуринська 
Катерина 

Особливості організації торговельної 
сфери АР Крим як елемента системи 
комплексного обслуговування рекреантів 

2004 №4 (62) 
34-35 

У статті розглянуто основні особливості розвитку торговельної сфери 
регіону АР Крим з урахуванням її ролі у процесі комплексного обслуговування 
рекреантів. Запропоновано нові підходи до реалізації торговельної стратегії 
регіону. 

Міхуринська 
Катерина 

Підходи до вдосконалення механізму 
державного регулювання розвитку 
неявної інфраструктури рекреаційного 
комплексу АР Крим 

2004 №5 (63) 
21-24 

Стаття відображає основні напрями вдосконалення механізму державного 
регулювання розвитку неявної інфраструктури рекреаційного комплексу, 
реалізація яких буде сприяти максимально ефективному використанню 
природно-кліматичного, матеріально-технічного і кадрового потенціалу АР 
Крим з метою створення комплексної рекреаційної послуги, визначеної 
регіональною спеціалізацією. 
Можаровська 
Поліна 

Оцінка ефективності регіонального 
інвестиційного механізму  2005 № 4 (70) 

29-33 
В статті розглянуті підходи до побудови регіонального інвестиційного 
механізму, його етапи, життєвий цикл та оцінки ефективності. 
Запропонована методика розрахунку інтеґральних показників інвестиційного 
розвитку областей дозволяє оцінити внесок інвестиційного чинника у 
відтворювальні процеси в економіці регіонів і досягнення рівномірності їх 
розвитку. На основі цього можлива розробка заходів з активізації або 
регулювання інвестиційної активності в окремих областях України. 
Можаровський 
Володимир 

Акції соціального протесту шахтарів  
в світлі теорії соціального конфлікту 1998 №7 (24) 

26-29 

Момот Тетяна Визначення ставки дисконту: 
систематизація сучасних підходів  2005 №6 (72) 

23-27 
У статті проаналізовано і систематизовано сучасні підходи до визначення 
ставки дисконтування, висвітлено проблеми і обмеження застосування 
моделі ціноутворення на капітальні активи, зроблено висновки щодо 
можливості використання моделей визначення ставки дисконту в Україні. 

Моргачов Ілля Конкурентні стратегії проектних 
підприємств Луганської області 2004 №2 (60) 

55-57 
У роботі виконано огляд і аналіз сучасних конкурентних стратегій. 
Розглянуто особливості функціонування проектних підприємств Луганської 
області в умовах економіки, що трансформується, сформульовано 
конкурентні стратегії для цих підприємств й основні напрямки їхньої 
реалізації. 

Моргачов Ілля 
Принципи підвищення ефективності ін-
формаційного менеджменту (на прикладі 
проектних підприємств Луганської області) 

2005 №2 (68) 
24-26 

У статті сформульовано принципи підвищення ефективності 
інформаційного менеджменту на прикладі проектних підприємств Луганської 
області. До кожного із запропонованих принципів подано коментар, в якому 
обґрунтовано позицію автора, розкрито практичні наслідки застосування 
основних принципів інформаційного менеджменту. 
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Моргачов Ілля 
Організаційно-економічний механізм 
управління ефективною діяльністю 
проектних організацій 

2006 №5 (77) 
38-42 

У статті розглянуто сутність організаційно-економічного механізму 
управління ефективною діяльністю проектних організацій, система-
тизовано та конкретизовано елементи, принципи формування та функції 
цього механізму. Підкреслено, що організаційно-економічний механізм 
управління проектними організаціями як відкрита система може складатися 
з ряду підсистем у залежності від масштабу організації і її цілей. Автор 
розглядає результати проведеного дослідження як методичну основу 
формування організаційно-економічного механізму управління ефективною 
діяльністю проектних організацій. 
Мороз Сергій, 
Стеханова 
Зінаїда 

Проблеми відтворення основних фондів 
кар'єрних автогосподарств гірничо-
металургійного комплексу України 

2001 №6 (43) 
22-24 

Мурашова 
Олена 

Деякі аспекти формування інвестиційної 
привабливості підприємства  2003 №1 (51) 

38-44 
Стаття розкриває деякі аспекти формування інвестиційної привабливості 
підприємства, даються рекомендації щодо її підвищення. Окреслене коло 
потенційних інвесторів українських підприємств та їх основні вимоги до 
участників інвестиційного процесу. Показано, що лізингова форма 
фінансування надає клієнту набагато більші можливості, ніж кредитна. 
Лізинг розширює можливості клієнта по залученню позикових коштів, а 
також робить фінансування більш доступним. 

Набока Ольга 
Основи стратегічного управління вищими 
навчальними закладами в Донецькому 
регіоні 

2004 №5 (63) 
41-44 

В статті розкрито актуальність впровадження стратегічного управління у 
вищих навчальних закладах та його сутність, проаналізовано передумови 
розробки стратегій ВНЗ за сучасних умов, виявлено особливості розробки 
стратегій діяльності вищих навчальних закладів Донецького регіону, а 
також пріоритети стратегічного управління ВНЗ в регіоні. 
Назаренко Анна, 
Пешко Анатолій 

Міжнародні фінансові організації як 
учасники інвестиційного ринку України 2006 №3 (75) 

30-36 
Стаття присвячена міжнародним фінансовим організаціям, які є суб'єктами 
інвестиційних процесів в Україні. На прикладі висвітлення діяльності трьох 
найбільших світових фінансових установ - Світового банку, Міжнародного 
валютного фонду, та Європейського банку реконструкції і розвитку 
окреслено можливості і перспективи розвитку інвестиційного ринку України 
за умови реалізації спільних економічних програм. 

Назарова 
Людмила 

Національне книговидання. Сучасний 
стан і його політичні, економічні та 
соціальні наслідки 

2000 №4 (35) 
19-25 

Назарова 
Людмила 

Аналіз ринку друкованої продукції 
Донецької області  2003 №8 (58) 

44-49 
Автор досліджує проблему підвищення ефективності діяльності 
підприємств видавничо-поліграфічного комплексу регіону. Проаналізовано 
стан підприємств галузі на Донеччині. Запропоновані основні напрямки 
розвитку видавничої справи в регіоні і Україні. 
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Наливайченко 
Світлана 

Аналіз плановості становлення 
державного регулювання перехідної 
економіки України  

2001 №2 (39) 
27-31 

Наливайченко 
Світлана 

Недоліки державного регулювання в 
країнах Східної Європи  2001 №3 (40) 

16-22 

Наливайченко 
Світлана 

Аспекти інноваційного характеру 
державного управління сучасним 
економічним комплексом України 

2001 №5 (42) 
21-25 

Наливайченко 
Світлана 

Здійснення регулюючої ролі держави в 
реалізації науково-технічної політики в 
умовах ринку  

2002 №3 (46) 
17-19 

Реалізація науково-технічної, структурної промислової політики, особливо 
сьогодні, неможлива без спрограмованого, науково обґрунтованого, 
фінансового забезпечення інноваційних потоків. Останнє неможливе без 
вдосконалення податкової політики. Сучасна рестрикційна податкова 
політика викликана необхідністю збільшення державних витрат в перехідний 
період. Запропоновані урядом соціальні програми, здійснення приватизації, 
виконання боргових зобов'язань обумовили вилучення майже 90 процентів 
прибутку у підприємств. При цьому перестає діяти принцип матеріальної 
зацікавленості, підприємства і фірми залишаються без необхідних коштів 
для інвестиційної та інноваційної діяльності, підриваються економічні основи 
самофінансування ринкової економіки, свободи підприємництва, конкуренції, 
відроджується дотаційний принцип фінансування промислових підприємств. 
Таким чином, формуються несприятливі соціально-економічні умови 
прискореного розвитку НТП. 
Наливайченко 
Світлана 

Підвищення ефективності планомірної 
економічної політики в Україні  2003 №1 (51) 

14-22 
В статті опрацьовано практичні рекомендації підвищення ефективності 
планомірної економічної політики в Україні. Розглянуто фіскально-податкові 
методи регулювання і шляхи їх удосконалення; кредитно-грошові методи 
регулювання розвитку перехідної економіки; посилення ролі прямих методів 
державного регулювання трансформаційних процесів в Україні; систему 
показників оцінки масштабів державного сектора економіки. 

Наливайченко 
Світлана 

Вплив інноваційної діяльності 
підприємств на результати розвитку 
країн з соціально-орієнтованою 
ринковою економікою  

2003 №6 (56) 
59-62 

В теорії інновацій залишається ще багато проблем, що утруднюють оцінку 
інноваційної діяльності, її вплив на економічний розвиток, 
конкурентоспроможність корпорацій і країн, а також регулювання цієї сфери 
на національному і міжурядовому рівні. До числа таких проблем належать 
індикатори інноваційної діяльності. 

Нападовська 
Людмила 

До питання організації виробничого 
обліку 1998 

№1-2 
(18-19) 
22-26 

Нікітіна Марина Географічний напрямок у європейській 
економічній науці  2003 №6 (56) 

40-43 
Вивчено методологічні основи формування географічного напрямку в 
європейській економічній науці. Проведено критичний аналіз домінуючих 
дослідницьких підходів з метою прогнозування формування нових напрямків в 
української науці. 



 128 

1 2 3 4 
   5 

Нікітіна Ольга Інтелектуальний капітал як предмет 
дослідження економіки розвитку 2006 №1 (73) 

12-14 
Стаття присвячена аналізу факторів виробництва у постіндустріальних 
країнах. Автор аналізує категорії "інтелектуальний капітал", "капітал", 
"інтелект". Розглянута можливість використання світового досвіду 
стимулювання розвитку та використання інтелектуального капіталу у 
вітчизняній системі економічних відносин. 

Ніколаєва Ольга 
Аналіз положень бюджетного кодексу 
України щодо врегулювання 
міжбюджетних відносин  

2005 №1 (67) 
14-17 

У статті відзначені недоліки й суперечності організації міжбюджетних 
відносин, закладені в Бюджетному кодексі України. Зокрема підкреслено: 
протиріччя у визначенні принципу самостійності бюджетів, відсутність 
посилань на єдину методику визначення коригувальних коефіцієнтів, 
формалізований механізм вирівнювання бюджетів, що не стимулює збільшення 
доходів, неврегульованість питань „горизонтальних” міжбюджетних відносин 
та ін. Зроблені висновки і пропозиції щодо їх усунення. 

Новицька Олена Підходи до визначення ефективності 
витрат у природоохоронній діяльності 2004 №4 (62) 

25-28 
У статті розглянуто методичні підходи щодо визначення ефективності 
витрат у природоохоронній діяльності. Підкреслено, що в результаті 
впровадження оптимальної системи природоохоронних заходів виникають 
додаткові економічні переваги, що утворюються при одночасній успішній 
взаємодії тих чи інших заходів шляхом ефективного використання їх 
загального потенціалу, взаємного доповнення технологій, зниження рівня 
операційних витрат за рахунок накладних видатків. 

Новицька Олена 
Роль органів місцевого самоврядування 
у вдосконаленні економічного механізму 
природоохоронної діяльності  

2006 №6 (78) 
44-48 

У статті розглянуто питання ролі місцевих органів управління в 
удосконаленні економічного механізму природоохоронної діяльності. Автором 
зроблено спробу комплексно дослідити питання поєднання адміністративних 
та економічних важелів у сфері залучення інвестицій та ефективного 
використання фінансових ресурсів на місцевому рівні в галузі раціонального 
природокористування та охорони природи. 
Оденат 
Абубакар 
Абуслкасим 

Управління оборотними активами 
промислових підприємств  2006 №5 (77) 

54-57 

Політика підприємств у галузі управління оборотними активами є головним 
фактором, що визначає їх стратегічний розвиток в умовах нестабільного 
економічного середовища. В роботі запропоновані концептуальні основи 
управління оборотними активами промислових підприємств, які базуються 
на принципах системного підходу та дозволяють підвищити ефективність 
управлінських рішень, спрямованих на забезпечення високих результатів 
господарської діяльності. 
Одинець 
Володимир 

Напрямки модернізації державної 
податкової служби  2003 №7 (57) 

26-29 
У статті автор аналізує актуальні соціально-економічні та інформаційні 
аспекти модернізації державної податкової служби, пропонує концепцію й 
структуру удосконаленої корпоративної податкової автоматизованої 
інформаційно-аналітичної системи ДПС України. 
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Оконська Ольга Моніторинг ресурсного забезпечення 
банківської ліквідності  2005 №5 (71) 

39-41 
В роботі досліджується вплив ресурсного забезпечення банку на рівень 
ліквідності. Обґрунтовано необхідність проведення моніторингу активно-
пасивних операцій для підтримання певного рівня ліквідності. Розглянуто 
економетричні моделі, застосування яких дозволяє банку своєчасно 
реагувати на дефіцит ліквідності. 

Оліфіров 
Олександр 

Моделювання ризику у процедурах 
контролю інформаційної системи 
управління грошовими потоками 
підприємства  

2003 №3 (53) 
58-63 

Стаття присвячена проблемі ефективного контролю інформаційної 
системи управління грошовими потоками промислового підприємства на 
основі моделювання ризику. На прикладі ЗАТ "Міні-металургійній завод (ММЗ) 
"Істіл" Україна" (м. Донецьк) в роботі виконано дослідження інформаційної 
системи управління рухом коштів, побудовано модель оптимізації процедур 
контролю та вибору контрзаходів. 
Оляднічук 
Наталія, Уланчук 
Володимир 

Проблеми підвищення економічної 
ефективності м'ясних галузей 
тваринництва Черкащини  

2005 №2 (68) 
30-34 

В статті розглянуто проблеми відродження м'ясних галузей тваринництва 
Черкаської області. Виявлено основні причини зменшення обсягів 
виробництва приросту великої рогатої худоби та свиней. Розкрито шляхи 
виходу тваринництва з кризи, вказані резерви підвищення економічної 
ефективності виробництва яловичини та свинини в агроформуваннях 
області. 
Омелянович 
Лідія 

Внутрішня торгівля України: динамічні 
реалії та їх оцінка  2003 №3 (53) 

24-29 
У статті висвітлюється сучасний стан внутрішньої торгівлі України, 
визначаються нові тенденції і процеси, що притаманні торгівлі споживчими 
товарами, її роль у формуванні сталої економіки. 

Онищук Георгій Планування та організація економічного 
розвитку міст 2000 №5 (36) 

40-42 

Онищук Георгій 
Основні шляхи забезпечення населення 
житлом та поліпшення якісного складу 
житлового фонду України  

2001 №1 (38) 
28-32 

Онищук Георгій 
Житлово-комунальна реформа - основа 
соціально-економічного розвитку 
населених пунктів  

2001 №5 (42) 
28-32 

Онищук Георгій Удосконалення системи управління 
міським господарством 2001 №6 (43) 

15-22 

Онищук Георгій 
Ринок житла - елемент системи 
управління містом. Принципи його 
формування та функціонування  

2002 №1 (44) 
31-33 

Стаття торкається актуального питання ринку житла в Україні. 
Виокремлено чинники, які обумовлюють роль житла як головного 
пріоритету економічної реформи. Підкреслено важливу роль іпотечного 
кредитування. На основі аналізу реальної ситуації на сучасному ринку житла 
зроблено висновок, що забезпечення житлом є однією з головних функцій 
місцевого самоврядування. 
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Онищук Ігор 

Інноваційна діяльність - основа  
стратегії соціально-економічного 
розвитку територіальної громади  
(на прикладі м. Києва)  

2003 №8 (58) 
31-34 

Стаття присвячена актуальній проблемі інновацій як одного з 
найважливіших чинників забезпечення динамічного соціально-економічного 
розвитку територіальних громад. Аналіз проведено на прикладі м. Києва. 
Підкреслена перспективність інноваційних структур, зокрема в "інку-
баторних програмах". Зроблено висновок, що створення нових інноваційних 
структур та підприємств і є стратегічним напрямом соціально-
економічного розвитку м. Києва в період до 2011 року. 

Онищук Ігор Територіальні аспекти розвитку 
інфраструктури міст України 2004 №4 (62) 

5-7 
Розглядаються територіальні аспекти соціально-економічного розвитку 
міст України, використання їх земельних ресурсів як головного чинника 
розвитку. Визначається вплив на соціальний розвиток та формування умов 
проживання забруднення навколишнього середовища, обумовлюється 
необхідність екосистемного підходу до розвитку територій. 
Орлова 
Валентина 

Проблеми патентування торговельної 
діяльності: оцінки і результати  2003 №5 (55) 

3-8 
У статті розглянуто основні проблеми застосування суб'єктами 
підприємництва торговельних патентів як альтернативної системи 
оподаткування. На прикладі підприємств торгівлі Донецької області 
розкрито проблеми, зроблено оцінки та вироблено пропозиції щодо 
застосування торговельних патентів взагалі і спеціальних торговельних 
патентів, які згідно із законодавством на території області діють лише в 
м. Краматорську. 

Орлова 
Валентина 

Особливості впливу податків на 
ефективність господарювання 
підприємств торгівлі  

2003 №8 (58) 
11-15 

У статті розкрито особливості впливу податків на фінансові результати 
господарської діяльності підприємств торгівлі. На прикладі Донецької 
області обґрунтовано вплив податків на доходи і витрати підприємств. 
Зроблено висновки і сформульовано пропозиції щодо подальшого 
реформування державного регулювання з метою підвищення ефективності 
діяльності підприємств торгівлі. 

Орлова 
Валентина 

Оподаткування: динамічні зміни у 
співвідношенні функцій податків в 
умовах ринкової економіки 

2004 №5 (63) 
3-5 

У статті зроблено аналіз теоретичних положень щодо податків та 
відстежена динаміка співвідношення їх функцій в ринковій економіці. Зроблено 
висновок, що реформування податкової системи повинно базуватись на 
принципі фіскальної достатності. 

Орлова Наталя 
Розвиток багаторівневої системи 
державного регулювання інвестиційної 
діяльності в Україні 

2004 №5 (63) 
19-21 

Виконаний у статті аналіз понять "інвестиційна політика", "державна 
інвестиційна політика", "інвестиційна політика підприємства" та "державне 
регулювання інвестиційної діяльності" є основою для структурування 
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нормативно-правового забезпечення інвестиційних процесів за рівнями 
економічної діяльності. Автор показує, що найбільшої ефективності 
державного управління інвестиційними потоками можна досягти за умови 
раціонального поєднання інвестиційних інструментів на міжнародному, 
національному, галузевому і регіональному рівнях. 

Орлова Наталя Роль акціонерів у сучасному 
акціонерному товаристві  2005 №5 (71) 

23-26 
У статті показано роль акціонерів у сучасному акціонерному товаристві та 
виділено проблеми і напрямки щодо посилення захисту прав акціонерів в 
Україні. Виконано порівняння повноважень акціонерів у США, Великобританії, 
ФРН, Японії та Україні. 

Орчелота 
Тамара 

Досвід розробки програмного комплексу 
управління технікумом  1999 

№1-2 
(25-26) 
35-38 

Оскольський 
Валентин 

До цілісності та прозорості ринку цінних 
паперів в Україні 1998 №3 (20) 

12-17 

Пабат Михайло Проблеми фондового ринку на Донбасі 1998 №6 (23) 
8-10 

Павленко Ірина Природна база у формуванні економіки 
вугільних шахт та оцінка її впливу 2006 №4 (76) 

38-41 
Стаття присвячена проблемі виявлення і аналізу економічних механізмів 
впливу природних чинників на економіку вугільних шахт і визначення тих з 
них, які найбільше впливають на ефективність роботи підприємства і 
умови праці. Сформульовано принципи визначення джерел фінансування 
галузі залежно від того, чи це окреме підприємство, галузь, чи 
держбюджет. 

Павленко Ірина Особливості інвестиційної політики 
стосовно вугільної галузі й окремих шахт 2006 №6 (78) 

52-55 
Стаття присвячена проблемі вибору й удосконалення економічного 
механізму інвестування вугільних шахт з метою стабілізації їх роботи. 
Підкреслено, що для здійснення заходів щодо простого відтворення потрібні 
зростаючі капітальні вкладення, а це знижує ефективність роботи шахт. 
Така суперечність може бути усунена за рахунок відмови від переважного 
фінансування об'єктів простого (екстенсивного) відтворення на користь 
об'єктів розширеного (інтенсивного) розвитку. 
Павленко Ірина, 
Трифонова 
Олена 

Вдосконалення системи комплексної 
оцінки інвестиційної привабливості 
вугільної шахти 

2005 №5 (71) 
26-29 

Стаття присвячена проблемі вибору і розробки економічних механізмів 
оцінки надійності інвестиційних проектів шахт. Сформульовані принципи 
визначення індексу шахти в залежності від терміну її служби, складності 
топології мережі виробок, рівня економічної надійності підприємства. 
Павлиш 
Володимир, 
Павлиш Едуард, 
Туріянська 
Марія 

Завдання оптимізації розподілу 
інвестицій при багатокомпонентному 
інвестуванні 

2000 №3 (34) 
9-13 
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Павлиш Едуард 
Інноваційний розвиток суспільного 
виробництва та раціональне 
розподілення інвестиційних ресурсів 

2003 №5 (55) 
16-20 

У статті автор розглядає сучасні тенденції трансформації світової 
економіки від капіталістичної системи до постіндустріальної. 
Інфраструктура української економіки (в загальному вигляді) порівнюється з 
інфраструктурами економік постіндустріальних країн. Виділені загальні 
пріоритети розвитку національної економіки й запропонована математична 
модель раціонального розподілення інвестиційних ресурсів на початковому 
етапі інвестування. 
Палій Сергій, 
Смерічевський 
Сергій 

Система BSC як інструмент відновлення 
основних фондів підприємства 2006 №3 (75) 

51-57 

У статті обґрунтована можливість використання системи 
збалансованих показників (BSC) як інструменту відновлення основних 
фондів підприємства. Показано, що впровадження цієї системи 
відбувається в два етапи: спершу організація змінює підходи до своєї 
діяльності, а потім актуалізує найбільш важливі показники. Перевага даної 
системи менеджменту полягає у здатності забезпечувати управління 
такими важливими ресурсами, як інтелектуальний та інноваційний 
потенціал компанії. 

Панкова Марина Чинники підвищення ефективності 
інвестиційної діяльності 2002 №1 (44) 

10-14 
Розглянуто проблеми формування структури інвестицій в Україні та 
проаналізовано фактори підвищення ефективності інвестиційної діяльності. 
Зроблено висновок, що в контексті підвищення ефективності інвестиційної 
діяльності структура інвестицій в Україні в порівнянні з іншими країнами 
виявилася нераціональною. Запропоновано конкретні зміни в структурі 
інвестицій. 

Панькув 
Влодзімеж 

Матеріальний і соціально-економічний 
стан працівників промислових 
підприємств Донецького регіону  

1998 №4 (21) 
22-26 

Папаїка 
Олександр 

Актуальні проблеми нового податкового 
законодавства України 1998 

№1-2 
(18-19) 
37-42 

Папаїка 
Олександр 

Виробничо-фінансовий потенціал регіону 
- як економічна основа наповнення 
бюджету  

2003 №4 (54) 
6-9 

Стаття присвячена підсумкам роботи Державної податкової адміністрації в 
Донецькій області, проблемам, що перешкоджають здійсненню демо-
кратичної бюджетно-податкової політики, та основним завданням, які 
потрібно вирішити суспільству - державним органам, органам місцевого 
самоврядування, депутатському корпусу, підприємницьким структурам і всім 
громадянам країни - для забезпечення фінансової бази держави - державного 
бюджету. 
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Пастухов Андрій 
Ефективне оподаткування як 
стимулюючий фактор інвестиційного 
процесу  

2003 №1 (51) 
75-78 

В статті аналізуються можливості активізації інвестиційного процесу 
шляхом раціональних змін у податковому законодавстві, розглядаються 
заходи для залучення коштів населення в інвестиційний процес. 

Пастухова 
Валентина, 
Чижиков 
Геннадій 

Стратегічне планування: стан та погляд у 
майбутнє 1999 №6 (З0) 

23-25 

Пелих 
Олександр 

Економіко-управлінські аспекти процесу 
прийняття рішень 2004 №7 (65) 

36-39 

У статті розглянуто економіко-управлінські аспекти процесу прийняття 
рішень у сучасній системі управління підприємствами. Описано причини, що 
обумовлюють складність прийняття рішень, розглянуто фактори й умови, 
що визначають їхню ефективність. Сформульовано основні підходи до 
процесу прийняття економіко-управлінських рішень. 

Пешко Анатолій Основні шляхи залучення іноземних 
інвестицій в економіку України  2005 №3 (69) 

11-13 
Стаття розкриває основні перешкоди на шляху залучення іноземних 
інвестицій у розвиток економіки України та її реґіонів. Розглянуто шляхи 
підвищення ролі іноземного капіталу в структурному реформуванні 
економіки України та її інноваційному розвитку. 

Пилипенко 
Олена 

Інформаційне забезпечення прийняття 
управлінських рішень на сучасному 
підприємстві  

2005 №2 (68) 
21-24 

У статті розглянуті питання організації інформаційного забезпечення 
прийняття управлінських рішень, проаналізовано особливості формування 
інформаційних потоків підприємства, приділяється увага питанням 
створення інформаційної системи підприємства. Узагальнюється 
вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі інформаційного забезпечення 
підприємств. 

Пілова Катерина 
Економічна ефективність та 
раціональний ступінь збагачення 
кам'яного вугілля для енергетики  

2003 №2 (52) 
13-17 

У статті сформульовані методичні особливості визначення раціонального 
ступеня збагачення вугілля. Доведена економічна недоцільність 
виробництва вугільних концентратів з зольністю понад 25%. 

Подкоритова 
Лідія 

Кримінально-правова відповідальність  
за злочини в сфері підприємницької 
діяльності  

2003 №1 (51) 
60-63 

Автор висвітлює проблеми реформування економіки України з точки зору 
кримінальної відповідальності за злочинні посягання на порядок здійснення 
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господарської діяльності. Проблеми розглядаються з урахуванням положення 
нового Кримінального Кодексу України, який регулює відповідальність за 
економічні злочини. Аналіз окремих статей Кодексу, проведений автором, 
дає можливість використовувати матеріали статті в практичній 
діяльності працівникам юридичних служб. 
Подсолонко 
Володимир 

Бенчмаркінг системи навчання 
економістів і менеджерів  2003 №6 (56) 

43-47 
Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення системи навчання 
економістів та менеджерів. На основі іноземного та вітчизняного досвіду 
пропонується застосування в цій галузі бенчмаркінгу. Автор пропонує 
раціональну структуру спеціальностей і їх спеціалізацій, які є змістовно 
обов'язковою основою нормативної бази в загальноекономічних і професійно-
орієнтованих дисциплінах. 

Полуянов 
Володимир 

Імовірнісне моделювання структури 
виробничої програми підприємства 
водопостачання 

2004 №1 (59) 
4-7 

Запропоновано прогнозування структури виробничої програми підприємства 
з використанням імовірнісних методів. Оскільки вихідною базою для такого 
розрахунку є тільки внутрішня інформація підприємства, істотно 
скорочуються витрати на дослідження ринку збуту продукції. Викладений 
метод може бути застосований для підприємств багатьох галузей, в тому 
числі машинобудівних, комунальних та ін. 

Полуянов 
Володимир, 
Полуянова 
Олена 

Склад і структура комунальної власності 
в сучасній Україні 2006 №6 (78) 

39-44 

У статті досліджено склад і структуру комунальної власності з урахуванням 
тих сутнісних перетворень, що відбуваються сьогодні в економіці нашої 
країни. Розкриті поняття і види суб’єктів господарювання. Простежена 
структура і динаміка об’єктів ЄДРПОУ за формами власності. Подано 
розподіл основних засобів комунальної власності, за видами економічної 
діяльності. Показано, що кількість об'єктів комунальної власності, число 
зайнятих працівників та вартість основних фондів в Україні збільшуються з 
кожним роком. Виконаний аналіз є суттєвим внеском у інформаційний базис 
реформування комунальної сфери нашої країни. 

Полянський 
Володимир 

Реструктуризація вугільної 
промисловості України: результати  
і перспективи  

2005 №1 (67) 
6-9 

Стаття присвячена гостро актуальній проблемі перебудови вугільного 
господарства України. Проаналізовано наявні урядові проекти 
реструктуризації галузі й окремі наслідки їх реалізації. Визначено основні 
принципи дії механізму державної підтримки - основного, на думку автора, 
чинника реструктуризаційних процесів. 
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Попов 
Володимир 

Етно-конфесійний розподіл праці та 
український господарський менталітет 1998 №4 (21) 

17-22 
Потьомкіна 
Наталія 

Оцінка ступеня надійності забезпечення 
теплоелектростанцій вугільним паливом  2002 №1 (44) 

41-44 
У статті розглянуто методику оцінки ступеня надійності забезпечення 
теплоелектростанцій вугільним паливом. Оригінальність полягає в тому, 
що методика дозволяє враховувати низький рівень виконання 
постачальниками договірних зобов’язань щодо обсягу і асортименту 
постачання. Методику було апробувано на Курахівській і Старобешевській 
ТЕС у період з 1997 по 2000 рр. На основі результатів проведених досліджень 
зроблено висновок, що малий ступінь надійності господарських зв'язків 
ставить під загрозу нормальну діяльність усього народногосподарського 
комплексу. На обох ТЕС зафіксовано коливання ступеня надійності 
забезпечення вугільним паливом. Це свідчить про те, що господарські зв'язки 
знаходяться у стадії формування. 

Прозоров Вадим Інноваційно-інформаційний розвиток 
світової економічної системи 2004 №7 (65) 

19-22 
Виконано огляд і аналіз поглядів на роль і функцію інновацій в НТР, з’ясовано 
співвідношення інновацій з економічними піднесеннями та спадами, вплив 
інновацій на зміну циклів економічної кон'юнктури. У висновках до статті 
автор узагальнює існуючі концепції ролі інновацій в глобальному 
економічному розвитку. 
Прокоф'єв 
Ярослав 

Проблема оцінювання інноваційних 
рішень  2005 № 5 (71)

42-44 
У статті досліджується проблема аналізу критеріїв оцінювання інноваційних 
рішень. Запропонована інтеґративна оцінка механізмів зростання вартості 
капіталу економічних систем, що дозволяє оптимізувати ризики їх 
інноваційної діяльності. При цьому визначається як загальний так і 
пофакторний вплив на зростання вартості капіталу економічної системи, а 
також вплив суб'єктивного чинника у процесі прийняття управлінських 
рішень; виявляються внутрішні резерви. 
Прокоф'єв 
Ярослав 

Оцінка чинників ризику інноваційного 
розвитку 2006 №3 (75) 

3-5 
У статті досліджується сутність ризику інноваційної діяльності організації. 
Систематизовано чинники ризику в рамках підсистеми управління 
інноваційним розвитком. Проаналізовано напрями оцінки інноваційного 
ризику. Проведено його оцінювання за допомогою методу Байєса. 
Прокоф'єва 
Світлана 

Логістичний аспект управління 
транспортними потоками 2004 №7 (65) 

34-36 
Автор акцентує увагу на важливості визначення погодженого рівня 
надійності в управлінні транспортними потоками. Пропонується прийняття 
замовником і постачальником певного компромісного рівня надійності 
поставок. Визначено, що при рівні надійності 90 % сервіс стає невигідним. 

Прус Людмила Бенчмаркінг як інструмент управління 
конкурентоспроможністю  2005 №4 (70) 

33-37 
Розглянуто метод бенчмаркінгу, визначені сфери і принципи його 
застосування. Наведені класифікації видів бенчмаркінгу за різними ознаками, 
проаналізовано процес бенчмаркінгу, його переваги та недоліки. 
Запропоновано застосування бенчмаркінгу в управлінні конкуренто-
спроможністю. 
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Решетник 
Наталя 

Формування моделі операційних витрат 
машинобудівного підприємства 2006 № 4 (76) 

18-20 
Стаття присвячена питанню моделювання операційних витрат при 
виробництві продукції машинобудівних підприємств одиничного та 
дрібносерійного типу виробництва. Автор доводить, що мінімізація цих 
витрат пов’язана передусім з оптимізацією технологічних маршрутів 
обробки деталей по всій виробничій програмі, оскільки на рівні технологічних 
маршрутів обробки деталей виробничої програми ґенерується раціональний 
варіант конфігурації й кількісного складу основного технологічного 
обладнання з метою максимального його завантаження. 

Рєпіна Елла 
Використання теорії імовірності при 
формуванні оптимального портфеля 
цінних паперів  

2003 №5 (55) 
12-16 

Опрацьована методологія використання теорії ймовірності при оптимізації 
портфеля цінних паперів, в основу якої покладено принцип максимізації 
доходу і мінімізації ризику. Такий підхід дозволяє максимально врахувати цілі 
інвестора, сприяти їх досягненню. При цьому очікувана ефективність і 
варіація портфеля будуть залежати від структури, тобто частки вихідного 
капіталу, вкладеної в кожен вид цінних паперів. 

Рибак 
Володимир 1996 рік стане переломним  1996 

№ 5-6  
(5-6) 
22-26 

Рибак 
Володимир 

Проблеми розвитку бюджетного 
федералізму в Україні у світлі світового 
досвіду 

1997 №1 (8) 
17-20 

Рибак 
Володимир 

До ефективної економіки через 
децентралізацію управління 1998 

№1-2 
(18-19) 
10-12 

Рибак 
Володимир 

Деякі аспекти бюджетно-податкової 
політики України  1998 №4 (21) 

8-10 
Рибак 
Володимир 

Місцеве самоврядування і фіскальний 
федералізм: теоретичний аспект 2000 №6 (37) 

3-7 
Рибак 
Володимир 

Проблеми самоврядування та їх 
розв'язання в Україні 2001 №5 (42) 

3-6 
Рибаченко 
Катерина, 
Шредер Шимон 

Управління кредитним ризиком в 
польських комерційних банках  2002 №4 (47) 

17-26 

Розглянуто теоретичні питання щодо управління кредитним ризиком в 
сучасних умовах. Розкрито основні методики його визначення. Висвітлено 
особливості оцінки кредитних ризиків в практиці польських комерційних 
банків та шляхи їх мінімізації. 
Рибнікова 
Галина, Шахін 
Світлана 

Податок на додану вартість як 
інструмент державного регулювання 
ефективності в сучасних умовах 

2004 №1 (59) 
7-11 

У статті подано загальну характеристику обчислення непрямих податків, а 
саме податку на додану вартість, розглядається його актуальність та 
обов'язковість в умовах сучасного розвитку нашої держави. Проведено аналіз 
впливу на обчислення податку на додану вартість деяких причин, які 
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сьогодні найбільш вагомі та актуальні. Надано практичні пропозиції щодо 
справляння податку на додану вартість з метою контролю за процесом 
його відшкодування. 
Риженков 
Олександр Завод, який дав місту життя  2002 №1 (44) 

29-31 
Стаття дає короткий історичний огляд розвитку одного з найстаріших 
підприємств міста Донецька - Донецького металургійного заводу. Заводу, 
який, по суті, і дав життя самому місту. Докладно також розкривається 
проблема реструктуризації та її вплив на майбутній розвиток. 

Руденко 
Людмила 

Система соціально-економічного 
моніторингу як інформаційна основа 
розвитку депресивних шахтарських міст 

2006 №4 (76) 
42-46 

У статті обґрунтовано необхідність створення постійно діючої системи 
соціально-еконо-мічного моніторингу малих шахтарських міст з метою 
розробки конструктивних заходів по виведенню їх з депресивного стану. 
Запропоновано концептуальну схему проведення такого моніторингу, 
проаналізовано основні статистичні показники, що відображають специфіку 
шахтарського міста і на підставі яких робиться остаточний висновок про 
доцільність проведення того чи іншого соціально-економічного заходу з 
подолання кризи. 

Руденко 
Олександр 

Забезпечення розширеного відтворення 
в умовах трансформації економіки 
України  

2002 №3 (46) 
7-9 

У статті розглядаються актуальні проблеми забезпечення розширеного 
відтворення в умовах трансформації економіки україни і впливу на цей процес 
факторів морального та фізичного спрацювання і низької ефективності 
виробничо-технічної бази виробництва. 

Саблук Павло Особливості аграрної політики розвитку 
АПК України в пореформений період  2002 №2 (45) 

3-6 
Подано картину сучасного стану у вітчизняній аграрній науці та практиці. 
Охарактеризовано основні моменти аграрної реформи, зокрема 
акцентовано увагу на приватизації землі, створенні багатоукладної системи 
господарювання, формуванні ринкової системи розподілу та руху ресурсів, 
продукції, коштів. Викладено концепцію аграрної реформи, створеної на 
основі теорії ресурсної вартості, та проаналізовано хід її реалізації. 
Савельєва 
Тетяна 

Сучасна практика корпоративного 
управління  2001 №4 (41) 

20-23 

Савельєва 
Тетяна 

Трансформація державних підприємств 
регіону в корпорації підприємницького 
типу 

2001 №5 (42) 
25-28 

Савинова Ольга Роль енергоресурсів у процесі виходу з 
економічної кризи 1997 №8 (15)

27-31 
Савченко 
Едуард Еволюція відносин власності в Україні 2004 №4 (62) 

7-12 
У статті проаналізовано основні передумови, зміст, інверсії і перспективи 
процесу реформування відносин власності в Україні в світлі загальносвітових 
тенденцій. Виконано короткий аналіз відповідності цілей приватизації 
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отриманим результатам, а також запропоновано основні заходи, які 
необхідно впроваджувати у сферу приватизації, аби відповідати міжнародним 
вимогам. 
Савченко 
Марина, 
Савченко Ірина, 
Шелегеда Белла 

Економічний потенціал регіону: закони 
формування і методи оцінки  2003 №4 (54) 

28-33 

Розроблена методика оцінки економічного потенціалу регіону з урахуванням 
основних виробничих фондів, трудового, фінансового, інформаційного та 
інших потенціалів окремих підприємств і відповідних коефіцієнтів синергії. 
Наведено приклад розрахунку трудового потенціалу регіону у відповідності з 
запропонованою методикою. 
Савченко 
Марина, 
Савченко Ірина, 
Шелегеда Белла 

Ефективний ціновий механізм на 
аграрному ринку України  2003 №8 (58) 

49-54 

В статті проаналізовано ситуацію, що склалася на аграрному ринку, 
виявлено основні причини "продовольчої кризи" поточного року. 
Обґрунтовано доцільність побудови ефективного та гуманного механізму 
ціноутворення на основі гармонізації економічних інтересів між виробниками і 
споживачами. 
Садеков 
Алімжан 

Оцінка й врахування екологічного 
фактора в підприємницькій діяльності  2003 №3 (53) 

19-24 
Проаналізовано результати експертного опитування з проблем екологізації 
підприємницької діяльності. Дано оцінку ефективності діючої системи 
управління підприємствами за екологічними критеріями, виявлено причини, 
що негативно впливають на екологізацію виробництва, оцінено 
ефективність заходів впливу на екологізацію підприємництва. 
Садеков 
Алімжан,  
Сорока Ігор 

Поступ України в XXI століття: проблеми 
стратегії і тактики 2000 

№2 
(33), 
16-20 

Садовнікова 
Олена 

Проблеми активізації фінансової 
діяльності суб'єктів господарювання на 
фондовому ринку 

2006 №6 (78) 
57-60 

Подана загальна характеристика використання суб'єктами господарювання 
традиційних для українських підприємств видів кредитних ресурсів. 
Розглянуті основні переваги випуску облігацій для суб'єктів господарювання 
в порівнянні з банківськими кредитами. Показана роль суб'єктів 
господарювання в реалізації кредитних відносин за допомогою фондових 
инструментів. 

Салюта Юлія 
Реформування політики доходів як 
основний елемент соціалізації перехідної 
економіки  

2003 №8 (58) 
21-24 

В статті розглядається питання реформування політики доходів як 
основного елемента соціалізації перехідної економіки. Автор вважає, що 
врахування соціальних пріоритетів в економічному розвитку нашої країни 
надає надзвичайної актуальності вивченню процесів соціалізації сучасної 
економіки взагалі та напрямів посилення соціальної спрямованості 
економічних трансформацій в Україні зокрема. 
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Самуйлов 
Валерій 

Організаційний механізм формування 
інноваційних структур  2003 №1 (51) 

69-71 
Автор пропонує організаційний механізм створення інноваційних центрів 
(технопарки, технологічні центри, інноваційні центри, науково-технічні 
комплекси і т.п.), оснований на перегляді існуючої схеми орендних відносин. 
Матеріал має практичну цінність для існуючих і новостворюваних 
інноваційних структур. 

Сасов 
Володимир 

Правові аспекти охорони навколишнього 
середовища 1997 

№9-10 
(16-17) 
21-24 

Сахарцева Ірина Роль державних податкових служб у 
формуванні бюджету України 2000 №1 (32) 

8-16 

Сахарцева Ірина 
Оцінка та основні проблеми діяльності 
металургійного та машинобудівного 
комплексу України в перехідний період  

2002 №1 (44) 
21-25 

Подано огляд і аналіз роботи металургійного та машинобудівного комплексу 
України за період 1990-1999 рр. Сформульовані рекомендації щодо їх 
стабільної роботи і розвитку. Зокрема зазначено, що з урахуванням 
експортної спрямованості металургійної та машинобудівної промисловості 
першочерговими заходами мають стати захист позицій українського 
товаровиробника та експортерів металургійної та машинобудівної продукції 
на зовнішніх ринках. 
Сахарцева 
Ірина, 
Скоробогатова 
Наталя 

Методологія визначення економічної 
ефективності впровадження нової 
техніки і технології на металургійних 
підприємствах 

2006 №3 (75) 
39-43 

У статті проведено аналіз існуючих підходів щодо визначення економічної 
ефективності інвестиційних проектів. Пропонується удосконалена 
методика визначення економічної ефективності впровадження нової техніки 
і технології на металургійних підприємствах, яка дозволяє визначати 
основний та додатковий ефект; ефект на рівні цеху, підприємства; враховує 
ефект від ресурсозберігаючих технологій. 
Сахарцева 
Ірина, Співак 
Віктор 

Організація оперативної інформаційної 
системи обліку та управління 
енергоспоживання у ливарних цехах 

2004 №2 (60) 
44-47 

Проблеми організації системи обліку й управління споживанням 
електроенергії мало досліджені сучасною економічною наукою. Суть 
пропонованого авторами підходу полягає у виявленні резервів енергетичних 
витрат на різних рівнях виробництва та прийнятті на цій підставі дієвих 
управлінських рішень. 

Сбітнєв Андрій 
Оцінка можливих економічних наслідків 
приєднання України до Світової 
організації торгівлі (СОТ)  

2002 №6 (49) 
32-39 

В статті запропоновано методику підрахунку інтегральних очікуваних 
наслідків приєднання до СОТ, основану на використанні експертних оцінок. 
Оцінені позитивні і негативні наслідки приєднання України до СОТ в різних 
галузях промисловості і секторах послуг. Зроблено висновок, що в інтересах 
української економіки - забезпечення стимулюючого впливу розумної іноземної 
конкуренції при збереженні національного суверенітету у різних галузях - як 
по окремих секторах, так і на ринку в цілому. 
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Свиридов Євген 
Процентна політика як один з механізмів 
забезпечення стійкості комерційних 
банків  

2002 №4 (47) 
41-43 

У статті розглянуто різноманітні теоретичні підходи до оцінки сутності 
норми відсотка; наведено ряд факторів , що впливають на процес 
відсоткового ціноутворення; розглянуто практичний інструментарій 
відсоткової політики; дано оцінку практичного застосування коефіцієнта 
еластичності, а також середніх і граничних показників для раціонального 
відсоткового ціноутворення комерційного банку. 

Семенов 
Григорій 

Особливості сучасного розвитку кризи в 
економіці Запорізької області та 
передумови її стабілізації  

1997 №5 (12)
22-28 

Семенов 
Григорій 

Сучасний стан та прогнози розвитку 
виробництва легкових автомобілів в 
Україні 

1998 №4 (21) 
11-16 

Семенов 
Григорій, Таран 
Ірина 

Особливості енергетичної кризи в Україні 
та шляхи її подолання 1999 №4 (28) 

20-27 

Серафімов 
Володимир 

Злочини на ринку цінних паперів, як 
дестабілізуючий чинник економічного 
розвитку  

2003 №5 (55) 
35-40 

У статті дається загальний огляд теоретичних поглядів і концепцій щодо 
існуючих проблем на ринку цінних паперів, аналізується стан справ на 
українському ринку цінних паперів, регулювання емісії будь-яких видів цінних 
паперів. Аналізуються причини, що сприяють зростанню злочинності в цій 
сфері. Розкрито механізм розкрадань, підробок і шахрайств на ринку цінних 
паперів. Визначено заходи правового захисту учасників ринку цінних паперів. 
Серафімов 
Володимир 

Світовий розвиток офшорного бізнесу, 
проблеми контролю над ним  2003 №7 (57) 

33-37 
В статті дано загальну характеристику і розкрито деякі особливості 
сучасних офшорних зон. Розглянуто існуючі проблеми контролю над бізнесом 
в офшорних зонах. Наведено практичні приклади схем роботи офшорного 
бізнесу, метою яких є відмивання "брудних грошей" як одного з елементів 
тіньової економічної діяльності. Визначено заходи, які сприятимуть 
поліпшенню контролю над офшорним бізнесом. 
Сердечна 
Любов 

Калькулювання собівартості продукції на 
підприємствах трубної промисловості  2003 №2 (52) 

24-26 
Розглянуто і проаналізовано облік витрат на виробництво й калькулювання 
собівартості продукції, недосконалість нормативних актів по формуванню 
собівартості продукції, попередільний метод калькулювання - як основний 
метод калькулювання собівартості продукції трубної промисловості. 
Запропонована структура калькуляції собівартості сталевих труб. 

Сєрий Геннадій, 
Сорокін Борис 

Умови формування стратегії підприємств 
хімічної промисловості у перехідній 
економіці України 

2000 №5 (36) 
36-40 

Сєрий Геннадій 
Чинники спаду і передумови 
відродження підприємств хімічного 
комплексу України  

2001 №3 (40) 
35-39 
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Сизоненко 
Олеся 

Механізм формування системи 
екологічного обліку на промисловому 
підприємстві  

2005 №1 (67) 
31-33 

У статті показана необхідність формування системи екологічного обліку на 
промислових підприємствах, а також запропонований механізм 
перетворення руху потоків облікової екологічної інформації з метою 
достовірного розрахунку економічної ефективності природоохоронних 
заходів. 

Сизоненко 
Олеся 

Моделювання економічних механізмів 
забезпечення ефективної 
природоохоронної діяльності 
промислових підприємств  

2005 №5 (71) 
32-35 

Розглянуто моделювання економічних механізмів забезпечення ефективної 
природоохоронної діяльності, що включають у себе механізми плати за 
ризик, механізми обмеження ризику (квот), механізми оподатковування, 
механізми страхування, механізми розподілу централізованих фондів, 
механізм стимулювання зниження ризику, механізм компенсації витрат на 
зниження ризику. 

Ситник 
В'ячеслав 

Багатокритеріальна оцінка можливості 
переходу вугільних шахт до 
беззбиткового режиму роботи  

2003 №8 (58) 
24-28 

Стаття присвячена проблемі вибору і розробці економічних механізмів 
формування стратегії управління фінансово-господарською діяльністю 
перспективних вугільних шахт з виходом на беззбитковий режим роботи. 
Сформульовано принципи побудови багатокритеріальної моделі визначення 
рівня економічних параметрів шахт, які обумовлюють перехід до 
бездотаційної роботи. 

Ситник Євген, 
Єрмолаєв Ігор 

Цілі регулювання грошового ринку 
України в світлі проблеми заборгованості 
Підприємств  

2001 №3 (40) 
31-35 

Ситник 
Людмила 

Криза грошового капіталу в Росії та її 
уроки для України 1999 №5 (29) 

13-17 
Ситник 
Людмила 

Основні напрямки вирішення проблем 
вугільної промисловості України  2001 № 2 (39) 

43-46 

Ситник 
Людмила 

Порушення кругообігу промислового 
капіталу і криза його функціональних 
форм 

1999 №4 (28) 
32-35 

Ситнік Інесса Адаптаційні можливості інвестиційного 
процесу у кризовій економіці 2000 №3 (34) 

27-31 

Ситнік Інесса Вплив стану ринку праці на інвестиційні 
процеси в Україні  2002 №5 (48) 

26-29 
Стаття присвячена дослідженню впливу найважливіших складових ринку 
праці, таких як рівень заробітної плати, зайнятість населення, 
використання фонду робочого часу, на хід інвестиційних процесів у країні. 

Сігал Анатолій Моделювання погодного ризику на 
підгрунті теоретико-ігрового підходу  2002 №3 (46) 

50-53 
У статті розглянуто проблеми теоретико-ігрової підтримки прийняття 
рішень в сільськогосподарському виробництві з урахуванням невизначеності, 
конфліктності та зумовленого ними ризику. Показано, що запропонований 
теоретико-ігровий підхід до розв'язання проблем моделювання та управління 



 142 

1 2 3 4 
   5 

погодним ризиком дає змогу враховувати особливості 
сільськогосподарського виробництва. Розроблений теоретико-ігровий 
метод управління погодним ризиком дозволяє приймати науково 
обґрунтоване рішення при відсутності повної числової інформації, 
неможливості абсолютно точного прогнозування (передбачення). 
Запропоновані економіко-математичні методи та моделі можуть 
використовуватися на практиці для врахування, оцінки, моделювання та 
управління погодним ризиком. 
Сіренко 
Станіслав 

Основні аспекти обліку зміни 
акціонерного капіталу за кордоном  2003 №1 (51) 

71-75 
Акціонерний капітал розглянуто як економічну базу створення і розвитку 
компанії, джерело добробуту її власників. Автор висвітлює основні способи, 
правила і методи врахування зміни структури і величини акціонерного 
капіталу, що застосовуються за кордоном. 
Сіренко 
Станіслав 

Основні економічні й облікові аспекти 
об'єднання компаній за рубежем  2003 №7 (57) 

45-49 
У статті розглянуто економічні, облікові і податкові аспекти об'єднання 
компаній за кордоном. Наведено основні форми об'єднання, наведено його 
мотиви. Досліджено облікові методи: купівлі і злиття часток. Розкрито 
методи оцінки і розподілу первісної вартості покупки - нормативний і 
альтернативний. Показано розбіжності нормативного й альтернативного 
методів на конкретному прикладі і зроблено відповідні висновки. Автор 
наводить свою точку зору з приводу напрямків подальших досліджень у сфері 
обліку процесу об'єднання компаній. 
Скоробогатова 
Тетяна 

Підприємство сервісу як логістична 
система обслуговування споживачів  2003 №6 (56) 

47-51 
Стаття присвячена дослідженню підприємства сервісу з нетрадиційної 
точки зору - як логістичної системи обслуговування споживачів (ЛСОC). 
Показано елементи, стадії формування, етапи проведення аналізу й 
еволюцію ЛСОC. Розглянуто питання ціноутворення, традиційної і 
нетрадиційної реклами послуг. Представлено формальний апарат для оцінки 
ефективності реклами. 

Сметанко 
Олександр 

Класифікація витрат та їхній облік в 
організаціях, що займаються 
туристичною діяльністю 

2002 №3 (46) 
19-24 

Розглянуто облік витрат та калькулювання собівартості. Традиційна 
класифікація витрат адптована з урахуванням особливостей туристських 
підприємств, існуючих вимог до якості туристського продукту й 
управлінського обліку. 

Сметанко 
Олександр 

Організація проведення 
автоматизованого аудиту та основні 
положення методики аудиту витрат з 
використанням комп'ютерних технологій  

2003 №1 (51) 
50-57 

У статті розглянуто і виділено основні проблеми, вимоги і питання, 
пов'язані з застосуванням аудиторських програм при автоматизованій 
системі бухгалтерського обліку, а також дано критичні зауваження по 
створенню, використанню і застосуванню комп'ютерних методів 
тестування цифрових даних для виконання аналітичних процедур на 
підприємствах. 
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Смирнова 
Євгенія 

Соціально-економічна природа 
некомерційного маркетингу 2004 №1 (59) 

12-15 
Стаття присвячена дослідженню природи виникнення некомерційного 
маркетингу і визначенню його соціально-економічної суті; дослідженню 
процесу трансформації традиційного маркетингу в некомерційний. У рамках 
цього на основі існуючих поглядів вчених-економістів і трансформації суті 
некомерційного маркетингу в сучасних умовах обґрунтоване виникнення 
некомерційного маркетингу як наслідок розвитку маркетингу послуг, 
соціально-етичного маркетингу, маркетингу організацій і суспільного 
маркетингу. 
Смирнова 
Євгенія 

Маркетинг некомерційних суб'єктів в 
галузі освіти 2004 №2 (60) 

63-65 
У статті автор аналізує один з важливих напрямків маркетингу 
некомерційних суб'єктів в галузі освіти. Показано, що в умовах 
трансформації економіки освітні послуги набувають нових форм і маркетинг 
надає нових орієнтирів освітній діяльності. 

Соболєв 
В'ячеслав 

Виявлення можливостей розвитку 
роздрібних торгових мереж за допо-
могою формування конкурентного 
середовища  

2003 №5 (55) 
24-30 

У статті проведено аналіз формування конкурентного середовища в 
роздрібній торгівлі як фактора інтенсифікації розвитку роздрібної торгової 
мережі. Розраховано індекс споживчих настроїв жителів м. Донецька. 
Проведено оцінку територіальної привабливості міста для розвитку 
роздрібних торгових мереж. Виділено основних конкурентів і побудовано 
профілі полярності. 

Соболєв 
В'ячеслав 

Формування принципів розвитку 
роздрібних торгових мереж на основі 
критеріїв вибору магазинів покупцями  

2003 №7 (57) 
6-12 

У статті проведено соціологічне дослідження покупців з метою виявлення 
пріоритетних критеріїв вибору торгових підприємств, внаслідок чого 
сформовано принципи розвитку роздрібних торгових мереж. Запропоновано 
принцип територіального формування і розміщення роздрібних торгових 
мереж з урахуванням критеріїв вибору споживачів і особливостей різних 
форматів торгівлі. 
Соловйова 
Наталя 

Проблеми оцінки ефективності 
рекламної діяльності фірм 2000 №6 (37) 

20-23 

Солодка Ольга Складові фінансового механізму 
банківської діяльності 2006 №1 (73) 

23-25 
У статті розглянуто структуру та зміст складових фінансового механізму 
банківської діяльності, умови, причини та перспективи формування 
стратегічної орієнтації банків. Визначено перешкоди на шляху стабілізації 
кредитного ринку, а також фактори, які стимулюють впровадження 
стратегічних підходів до управління вітчизняними комерційними банками. 

Солоха Дмитро Великі соціально-економічні системи як 
шлях до сталого розвитку України 2001 №4 (41) 

23-26 

Сопко Василь 
Концептуальні основи підготовки 
спеціалістів за освітньо-кваліфікацій 
ними рівнями (на прикладі фаху "облік  
та аудит") 

1999 
№1-2 
(25-26) 
9-21 
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Сорока Ігор Мотивація трудової діяльності: сутність, 
боротьба концепцій і еволюція практики 1997 №2 (9) 

3-8 

Сорока Ігор Тіньова економіка України: сутність, 
витоки, шляхи подолання 1997 №6 (13)

3-7 

Сорока Ігор 

Мотивації підприємництва та специфіка 
економічної ситуації в Україні у контексті 
формування національних моделей 
підприємництва та ринку 

1998 
№1-2 
(18-19) 
13-18 

Сорока Ігор Розвиток корпоративної власності і 
демократизація управління капіталом 1998 №6 (23) 

11-14 

Сорока Ігор 

Підприємництво і його мотивація як 
економіко-філософські феномени: 
діалектика раціонального та 
ірраціонального 

1999 №3 (27) 
9-16 

Сорока Ігор Підприємництво в контексті теорії ігор 
Дж. Фон Неймана та О. Моргенштерна 1999 №4 (28) 

13-19 

Сорока Ігор 
„Дух капіталізму” і „дух підприємництва” 
як генератори мотивації ділової 
активності 

1999 №6 (З0) 
9-17 

Стешенко Ірина Моделі прогнозу характеристик облігацій 
на вторинному фондовому ринку 2004 №3 (61) 

13-17 
У статті розроблені моделі прогнозу ринкової ціни, процентної ставки 
облігацій з використанням теорії ймовірностей, випадкових процесів. 
Розроблені моделі можуть бути застосовані інвесторами на вторинному 
фондовому ринку для прогнозування ринкових процентних ставок, ціни на 
заданий період часу, формування портфеля облігацій при випадковій 
ринковій ціні. 

Стешенко Ірина Аналіз тенденцій розвитку фондового 
ринку облігацій у світі та Україні 2004 №5 (63) 

24-28 
У статті проведено аналіз тенденцій розвитку фондового ринку облігацій у 
світі та в Україні. Показано, що саме в останнє десятиліття 
спостерігається процес активізації ринку цінних паперів. Для закордонних 
фондових ринків це виражається в об'єднанні, зростанні електронних 
торгових систем, поглинанні, створенні Інтернет-торгівлі, у пошуку нового 
капіталу. Для українського - у правовому регулюванні, створенні і розвиткові 
інфраструктури ринку, активному розвитку торгових систем, у тому числі 
системи Інтернет-торгівлі. Причиною такого бурхливого розвитку стало 
посилення конкуренції з боку інших ринків, включаючи приватні торгові 
системи та Інтернет. 

Стешенко Ірина 
Формування портфеля акцій і облігацій 
при випадкових вихідних 
характеристиках 

2006 №4 (76) 
32-35 

У статті розглянуто питання формування портфеля акцій і облігацій, за 
умови, коли процентні ставки облігацій і динаміка цін акцій мають 
випадковий характер. Отримані моделі можуть бути використані 
аналітиками на вторинному фондовому ринку для формування портфеля 
акцій і облігацій. 
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Стоян 
Олександр 

Екологія духу в соціальній і економічній 
сфері (в контексті стратегії безпеки, 
стійкого розвитку)  

2002 №5 (48) 
12-17 

Розглядаються питання формування та реалізації стратегії безпечного, 
сталого розвитку людини, суспільства та природного середовища на основі 
духовно-екологічного менеджменту в соціальній й економічній сфері та 
екологічно оптимального природокористування в Донецькому регіоні, Україні 
з урахуванням специфіки їх розвитку. 

Суков Дмитро 
Ефективність використання факторів 
виробництва в машинобудуванні 
Донецької області  

2002 №7 (50) 
14-17 

В статті досліджено формування ефективності функціонування виробничо-
комерційних систем на прикладі підприємств машинобудування Донецької 
області. При цьому кінцевий результат (прибуток) розглядається як 
продукт дії процесів поступового перетворення коштів, і якість отриманого 
результату визначається якістю процесів. Запропоновано підхід до 
підвищення ефективності на підставі комплексного управління 
ефективністю на кожній стадії перетворення коштів. 

Сухарєва 
Людмила 

Внутрішній аудит в системі фінансового 
контролю мультинаціональних 
корпорацій  

2003 №3 (53) 
33-37 

Висвітлено проблему формування концептуальних засад внутрішнього 
аудиту в мультинаціональних корпораціях. Логіка наукового дослідження 
підтвердила гіпотезу про існування залежності об'єктивності результатів 
аудиту від його статусу і підпорядкованості. Водночас спростовано 
гіпотезу про можливість заміни усієї системи внутрішнього контролю 
внутрішнім аудитом. Обґрунтовано місце підрозділу внутрішнього аудиту в 
організаційній структурі дивізіонального типу. 

Такулов Заур 
Сутність поняття економічна безпека 
підприємства: неоінституціональний 
підхід 

2005 №6 (72) 
35-38 

У статті ґрунтовно досліджено базове поняття економічної безпеки - 
"опортунізм об'єктів економічного середовища". Проведено критичний аналіз 
сучасних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Автор 
запропонував критерій оцінки економічної безпеки підприємства, 
ґрунтуючись на неоінституціональній економічній теорії. 

Тарасова 
Наталя 

Стан розвитку страхового ринку та 
ефективність страхової діяльності в 
Україні 

2006 №3 (75) 
17-20 

У статті проведено структурний аналіз страхового ринку України, виявлено 
його сильні і слабкі сторони, головні тенденції його розвитку. Основна увага 
приділена галузевому аналізу страхового ринку, запропоновані напрямки його 
подальшого розвитку. 

Таратута Лілія, 
Ткаченко Надія 

Основи концепції оцінки та аналізу 
основних засобів виробництва для 
аудиторських висновків 

2006 №2 (74) 
38-41 

Проблеми ґрунтовної оцінки та аналізу основних засобів у процесі аудиту 
мало досліджені сучасною наукою. В роботі запропоновані концептуальні 
елементи оцінки й аналізу основних засобів виробництва для аудиторських 
висновків, які виходять з умов і потреб замовника та утворюють основні 
блоки аналітичних процедур для проведення аналізу різними аудиторами. 
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Тафтай 
Валентина 

Сучасний стан, проблеми та перспективи 
розвитку аудиту в Україні 2001 №6 (43) 

32-35 

Теницька Олена Економіко-математична модель 
проведення штреку широким вибоєм 2006 №6 (78) 

55-57 
У статті виконано порівняння способів проведення виробок широким і 
вузьким вибоєм. Проаналізовано методичні підходи по визначенню 
ефективності проведення виробок широким вибоєм. Обґрунтовано критерії 
економічної ефективності і основні положення економіко-математичної 
моделі. Розглянуто практичне застосування розробленої моделі. 

Тихонов Сергій 
Оптимізація розміщення підприємств 
торгівлі у промисловому регіоні (на 
прикладі Донеччини)  

2005 №1 (67) 
29-31 

Використовуючи економіко-математичні методи, автор доводить 
можливість оптимізації окремих процесів сучасної інфраструктури 
товароруху. Показана необхідність розрахунку соціально-економічних 
ефектів від вдосконалення цієї інфраструктури, який має проводитися на 
основі поєднання кількісних і якісних методів економічної оцінки. Показано, що 
одним з дієвих методів оптимізації розміщення підприємств торгівлі на 
певній території може бути метод потенціалів. 

Тищук Тетяна 
Моделювання структурних змін 
економіки України на основі 
міжгалузевих зв'язків 

2006 №4 (76) 
47-53 

У статті пропонується нова економічна модель прогнозування наслідків 
структурних змін економіки України, яка дозволяє кількісно оцінити вплив 
зміни обсягів випуску в певному секторі економіки на формування сукупного 
попиту, обсяги випуску та додану вартість в суміжних секторах, випуск та 
ВВП в економіці в цілому. 

Ткаченко Алла Види внутрішнього аудиту та його 
фундаментальні принципи 2000 №6 (37) 

14-18 

Ткаченко Алла Значимість аудиторських доказів та 
зв'язки між ними  2002 №1 (44) 

33-37 
Відзначено, що структура та перелік аудиторських документів залежать 
від того, які докази необхідно отримати. Підкреслюється, що поміж 
різноманітними аудиторськими доказами можливі закономірні і випадкові 
зв'язки. Окрім того, має велике значення співвідношення між обсягом доказів і 
ступенем впевненості внутрішнього аудитора. 

Ткаченко 
Катерина 

Вдосконалення міждержавних 
взаємовідносин як засіб активізації 
державної інвестиційної політики в 
Україні 

2001 №2 (39) 
31-35 

Ткаченко 
Михайло 

Перспективи розвитку СП „АвтоЗАЗ-ДЕУ” 
як провідного автомобільного 
підприємства України 

2000 №6 (37) 
26-30 

Ткаченко Ольга 

Економічне обґрунтування необхідності 
перетворення організаційно-правової 
форми підприємств ресторанного 
господарства  

2005 №5 (71) 
13-16 

У статті обґрунтовано необхідність зміни організаційно-правової форми 
підприємств ресторанного господарства на основі критеріїв стадій 
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життєвого циклу та економічної доданої вартості. Розроблено двомірну 
матрицю обґрунтування необхідності перетворення організаційно-правової 
форми через розширення підприємства, що визначає різні можливості 
розвитку підприємств. 

Толпежніков 
Роман 

Застосування теорії нечітких множин у 
рамках оцінювання маркетингового 
потенціалу промислового підприємства  

2005 №2 (68) 
26-29 

Запропоновано методику, що дозволяє оцінити ступінь впливу факторів 
виробництва на досягнення цільових параметрів підприємства. Методика 
заснована на використанні теорії нечітких множин, що дозволяє 
використовувати якісні характеристики в рамках оцінки маркетингового 
потенціалу. Методика дозволяє оптимально підійти до рішення задач у 
галузі управління та оцінки рівня потенціалу підприємства і має практичне 
застосування. 

Топалов 
Анатолій 

Прогнозування прибутковості 
тваринницької галузі сільського 
господарства в Україні 

2004 №7 (65) 
28-30 

У статті обґрунтована економічна доцільність розвитку тваринницької 
галузі і розглянуті можливості підвищення її ефективності в умовах 
ринкових відносин. На основі аналізу існуючого стану та регресійного 
моделювання автор доводить, що оптимізація поголів'я тварин дозволить 
сільськогосподарським підприємствам при збереженні обсягів виробництва 
зернових і соняшника зробити галузь тваринництва рентабельною та 
привабливою для інвестування і подальшого її розвитку. 

Третьяк Марина Розвиток головних типів власності в 
Україні  2005 №2 (68) 

34-37 
У статті розглядаються проблеми розвитку сучасних типів власності в 
контексті становлення ринкових відносин в Україні. На підставі аналізу 
концепцій сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників власності 
виявлено, що типи власності диверсифікуються залежно від масштабів 
ведення бізнесу, зокрема доведено, що приватна власність є найбільш 
адекватною малому бізнесу; саме тут вона найбільш ефективна і 
характеризується поєднанням власності і управління. 

Трубчанін 
Володимир 

Проблеми старопромислового регіону (в 
контексті розвитку гірничого 
машинобудування) 

1999 №6 (З0) 
26-28 

Трубчанін 
Олександр 

Вплив великого підприємства на 
життєзабезпечення малого міста  2001 №2 (39) 

35-38 

Трубчанін 
Олександр 

Теоретичні основи визначення впливу 
містоутворюючого підприємства на 
розвиток економіки промислового центру 

2002 №6 (49) 
20-25 

Місто розглянуто як феномен розвитку суспільства. При цьому простежено 
розвиток економічних категорій «місто», «економіка міста», «промисловий 
центр». Розглянуто критерії віднесення міст до моно- і поліфункціональних. 
Подана класифікація і структура монофункціональних міст, показано роль 
містоутворюючих підприємств у житті і розвитку міста. Проаналізовано 
іноземний досвід формування міського бюджету. 
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Туріянська 
Марія 

Теорія динамічного розвитку економіки в 
умовах невизначеності й ризику  2005 №2 (68) 

7-13 
Дослідження присвячене проблемі циклічного розвитку соціально-економічних 
процесів. Показуючи взаємозв'язок теорії циклу й теорії ризику, автор 
обстоює тезу про існування випадкових явищ і ризиків в економічних 
процесах. Аналізуються погляди на проблему циклічності в економіці Дж. Б. 
Кларка, М.Д. Кондратьєва, Й. А. Шумпетера, У.К. Мітчелла, М.І. Тугана-
Барановського, Е. Хансена, П. Самуельсона, Дж. М. Кейнса та методологія 
нобелівських лауреатів з економіки Фіна Кідланда і Едварда Прескотта щодо 
розуміння бізнес-циклів. Економічні цикли витлумачуються як результат 
впливу на економічну систему випадкових шоків. 
Туріянська 
Марія 

Методологічний підхід до оцінки 
інвестиційного потенціалу  2005 №4 (70) 

47-50 
На основі глибокого теоретичного аналізу розроблено методологічний підхід 
до визначення інвестиційного потенціалу, як на рівні країни, так і 
підприємства. Наведені дані про поточний інвестиційний потенціал України і 
ступінь його використання за 1996-2002 роки. Констатовано, що 
інвестиційний потенціал переважно залежить від стану валових 
заощаджень. 

Турченко Денис Розвиток в Україні власних енергетичних 
ресурсів: проблеми та перспективи  2005 №6 (72) 

63-65 
Розглянуто загальний стан забезпечення України власними енергетичними 
ресурсами. Акцентована увага на запасах і видобутку вугілля та вугільних 
технологіях, а також заходах енергозбереження та більш активного 
залучення відновлюваних енергоресурсів. Зроблено висновок, що в України є 
потенційні можливості протягом найближчих 10 років суттєво скоротити 
залежність від імпортованої енергетичної сировини. 
Узунов 
Володимир 

Підприємницька діяльність як форма 
виробничих відносин ринкової економіки 2001 №1 (38) 

6-12 
Узунов 
Володимир 

Інституціональні форми економічної 
свободи підприємництва  2001 №2 (39) 

11-16 
Узунов 
Володимир 

Ідентифікація підприємницької моделі 
України 2001 №4 (41) 

7-14 
Узунов 
Володимир 

Раціональна підприємницька модель 
національної економіки України 2001 №5 (42) 

6-12 
Узунов 
Володимир 

Класифікація економічних функцій 
підприємництва в ринковій економіці 2001 №6 (43) 

9-12 
Узунов 
Володимир 

Інноваторство - основа підприємницької 
діяльності  2002 №1 (44) 

3-5 
Показано актуальніст підприємницької орієнтації в трансформації народного 
господарства України. Розглянуто дефініцію підприємництва і його 
трактування в західних та вітчизняних економічних школах. Робиться 
висновок, що зміст діяльності приватного підприємця відрізняється новою, 
неординарною комбінацією факторів виробництва: використанням нового 
товару, впровадженням нових засобів і методів у процесі виробництва, 
просуванням товару до споживача – все це працює на підвищення 
ефективності виробництва і відповідає інтересам споживача. 
Узунов 
Володимир 

Стратегія грошове - кредитної політики 
України  2002 №4 (47) 

9-13 
Показано роль грошово-кредитної політики в становленні і розвитку 
перехідної економіки в Україні. Зокрема, сформульовано завдання, 
стратегічні і тактичні цілі грошово-кредитної політики, охарактеризовано 
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два її типи - рестрикційний та експансіоністський. На прикладі Автономної 
Республіки Крим проілюстровані реальні механізми і наслідки застосування 
сучасної грошово-кредитної політики. 
Узунов 
Володимир 

Про основні напрямки регулювання 
підприємницької економіки  2002 №5 (48) 

6-8 
У статті розглядаються основні напрямки регулювання економіки в умовах 
ринкової трансформації господарської системи. Автор акцентує увагу на 
необхідності державного реголювання економікою, яке розглядається як 
цілеспрямований координуючий процес управлінської взаємодії уряду і 
мікроекономічних регуляторів з метою досягнення рівноважного зростання 
економічної системи. 
Узунов 
Володимир 

Пріоритетне завдання: зростання малого 
підприємництва  2002 №6 (49) 

6-8 
У статті проаналізовано підсумки економічної діяльності в Україні протягом 
минулого десятиліття та обґрунтовано необхідність вирішення як 
першочергового завдання в процесі ринкової трансформації економіки – 
доведення числа підприємств малого і середнього бізнесу до 1,5 мільйона. 
Узунов 
Володимир 

Мале підприємництво: проблема 
державної підтримки  2002 №7 (50) 

17-20 
Констатована важлива роль підприємництва як джерела створення 
середнього класу в Україні. Зроблено огляд і аналіз державної підтримки 
малого підприємництва (МП) в Японії, Великобританії, США, описано досвід 
Італії. На цьому тлі подана картина розвитку МП в Україні. Зроблено 
висновок, що істотну підтримку в розвитку форми підприємницької 
кооперації малих підприємств повинні подати громадські регіональні 
підприємницькі об'єднання шляхом широкого висвітлення досвіду діючих груп 
малого підприємництва. 
Узунов 
Володимир 

Модель економічного процесу 
підприємницької діяльності  2003 №1 (51) 

67-69 
Розглянута сучасна дефініція підприємництва та найважливіші його 
трансформації, обумовлені якісними змінами. Традиційна модель фаз 
відтворення доповнена фазою інформаційно-технологічної підготовки 
розширеного відтворення. Розглянута і проаналізована S-подібна модель 
динаміки економічного процесу у підприємницькій діяльності. Зроблено 
висновок, що науково-технічні досягнення епохи постіндустріальної 
економіки є локомотивом світової економіки, а підприємництво - її 
стратегічним фактором. 

Узунов Федір Маркетинг: проблема сучасної концепції 2002 № 4 (47) 
35-37 

У статті автором узагальнюється еволюція історичної розробки маркетингу як 
економічної категорії з урахуванням протиріч і особливостей соціально-
економічного ринку, що обумовили сучасну концепцію маркетингу. 

Узунов Федір Підприємництво в системі договірних 
відносин державного контракту  2002 № 7 (50) 

3-6 
Розглянуто аспекти підтримки підприємств державою, зокрема державне 
регулювання підприємницької економіки та взаємодії (економічне 
співробітництво) держави і підприємництва у системі державних 
контрактних відносин на основі єдності цілей і самостійності маркетингової 
політики. Зроблено висновок, що в ході минулого десятиліття ринкової 
трансформації в економіці України становлення державної системи 
договірних відносин відбулося. У процесі переходу до ринку в цих відносинах 
вирішальне місце належить підприємництву. 



 150 

1 2 3 4 
   5 

Ульянов 
Володимир 

Аналіз біржового краху 1987 року як пер-
шої фондової кризи в епоху глобалізації 2006 №2 (74) 

11-19 
У статті подано загальну характеристику передкризової ситуації на ринку 
акціонерного капіталу США. Виявлено фактори, що сприяли росту ринку 
акцій США у 1980-і рр. Описано глобальний характер фондової кризи. 
Розглянуто причини й наслідки обвалу на фондовому ринку у 1987 р. 
Визначаючи напрямки подальшого дослідження фондових криз в епоху 
глобалізації, автор підкреслює необхідність детального вивчення подій, що 
відбулися наприкінці 90-х рр. ХХ століття на фінансових ринках країн 
Південно-Східної Азії, Латинської Америки й Росії, а також на фондовому 
ринку США у 2001 р. 

Урманов Фарід Зовнішньоекономічні резерви виходу 
регіону з кризи 1998 

№ 1-2 
(18-19) 
29-32 

Урманов Фарід Малий бізнес - стан та перспективи 
розвитку  1999 № 3 (27) 

24-27 

Фарберов 
Веніамін 

„Експо-Донбас” - спеціалізований 
виставочний центр у великому 
промисловому регіоні 

2000 № 6 (37) 
7-10 

Фарберов 
Веніамін 

Виставкова діяльність: досвід організації 
та шляхи розвитку в умовах ринкових 
відносин  

2002 № 2 (45) 
20-22 

Розглядаються питання визначення і ролі виставок та ярмарків у системі 
маркетингових комунікацій. Представлено вітчизняний історичний досвід 
організації виставок і ярмарків, а також сучасний стан виставкової справи за 
кордоном. Визначено завдання виставкової діяльності в промисловому регіоні 
при переході на інноваційну модель розвитку економіки та шляхи їх 
вирішення. 

Федорова Марія Реформування пенсійної системи 
України  2002 № 3 (46) 

32-36 
У статті розглянуто сучасний стан пенсійної системи України. Дано аналіз 
причин кризового становища і необхідності реформування солідарної 
системи пенсійного забезпечення. Розглянуто можливість переходу до 
трирівневої капіталізованої системи пенсійного забезпечення як один із 
шляхів реформування наявної системи. Звертається увага на необхідність 
планомірного переходу до описаної системи, створення відповідного 
правового й адміністративного полів. Автором підкреслюється 
проблематичність забезпечення в сучасних умовах фінансової стабільності 
пенсійних виплат із недержавних пенсійних фондів, а також необхідність 
прийняття продуманої державної програми реформування пенсійної системи 
України. 

Федорова Марія Порівняльний аналіз систем соціального 
страхування України та зарубіжжя 2003 № 1 (51) 

31-35 
Подано огляд і аналіз систем соціального страхування України та 
зарубіжжя. Автором підкреслюється проблематичність забезпечення в 
сучасних умовах стабільного функціонування системи соціального 
страхування України. Робиться висновок про необхідність зниження 
відрахувань у фонди соціального страхування України з метою зниження 
тиску на фонд оплати праці. 
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Федосова Ірина Проблема дефіциту і понаднормових 
запасів матеріалів  2002 № 6 (49) 

25-30 
Автор досліджує питання контролю за станом запасів матеріалів на 
підприємствах. Розглянуто структуру аномальних запасів, які включають 
зокрема наднормативні запаси. Висвітлено причини утворення останніх, 
напрямки їх зниження в умовах металургійного комбінату та особливості 
процесів управління запасами. 

Філіпішин Ігор 
Концептуальні засади стимулювання 
інвестиційної діяльності промислових 
підприємств 

2004 №7 (65) 
16-18 

Узагальнено світовий досвід стимулювання інвестиційної діяльності 
промисловості. Проаналізовано стан інвестиційної діяльності промислових 
підприємств України. Визначено недоліки стимулюючих заходів, що 
застосовувалися в Україні в попередні роки. Окреслено напрямки 
комплексного підходу до стимулювання інвестицій у вітчизняну 
промисловість у майбутньому. 

Філіпішин Ігор Інвестиційно-інноваційна діяльність 
промислових підприємств 2005 №6 (72) 

53-59 
У статті розкрито сутність і основні механізми інвестиційно-інноваційної 
діяльності промислових підприємств. Надано методичні рекомендації зі 
здійснення такої діяльності для промислових підприємств на рівні 
інвестиційно-інноваційного проекту, у межах якого обґрунтовано: модель 
розрахунку поточних витрат на виробництво удосконаленої продукції, 
балансову модель забезпечення проекту джерелами фінансування, розподіл 
фінансових ресурсів проекту за напрямами використання, оцінку 
ефективності проекту. 

Філіпішина Лілія 
Оцінка ефективності цінової політики 
підприємства торгівлі з урахуванням 
факторів цінового ризику  

2005 №1 (67)
33-38 

Виконано аналіз поняття "ціновий ризик"; запропоновано способи мінімізації 
ризиків при здійсненні цінової політики торгового підприємства. 
Сформульовано принципи вибору допустимих цінових політик торгового 
підприємства. 
Філіпішина 
Лілія, Цуркан 
Ольга, Чорна 
Марина 

Методика оцінки 
конкурентоспроможності підприємств 
роздрібної торгівлі 

2006 № 4 (76) 
20-24 

У статті розкрито механізм та результати розробки системи експрес-
діагностики конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі в 
сучасних умовах господарювання. Зокрема обґрунтовано її основні критерії і 
показники, розраховано коефіцієнти рентабельності і конкурен-
тоспроможності. Автори доводять, що запропонована методика сприятиме 
визначенню "проблемних місць" та покращенню конкурентної позиції 
підприємства на споживчому ринку. 
Філіпішина 
Лілія, Цуркан 
Ольга, Чорна 
Марина 

Конкурентоспроможність підприємств 
роздрібної торгівлі: трансформація 
підходів до визначення 

2006 №5 (77) 
14-17 

Проведено теоретичний аналіз сучасних поглядів науковців на зміст і 
сутність поняття "конкурентоспроможність підприємства", виділено 
основні ознаки конкурентоспроможності та представлено авторське 
визначення конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі. 
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Фролова Лариса 
Роль логістики в сучасних методах 
управління економічною діяльністю 
торговельного підприємства  

2003 №3 (53) 
37-40 

У статті обґрунтовується роль логістики в загальній концепції управління 
економічною діяльністю підприємства. Впровадження логістичного підходу в 
організацію структур управління і побудову інтегрованої логістичної 
системи основано на взаємодії економічних потоків, критерієм якої є 
мінімізація витрат при максимізації доходу. Логістика дозволяє підвищити 
ефективність роботи підприємства і зміцнити його конкурентні позиції. 
Хаджинова 
Олена 

Ресурсні стратегії при розширенні сфер 
діяльності підприємства  2005 №4 (70) 

37-40 
В статті розглядаються основні напрямки економії матеріальних ресурсів і 
їх вплив на зміст ресурсних стратегій підприємства при розширенні його 
сфери діяльності. Проаналізовані підходи до змісту ресурсних стратегій 
підприємства. 

Хайтова Тетяна 
Аналіз національної системи 
оподаткування за допомогою 
податкового коефіцієнта  

2005 №4 (70) 
40-44 

У статті розглянуті проблеми функціонування податкової системи України, 
пов'язані з використанням методів оцінки податкового тиску, викладена 
методика обчислення податкового коефіцієнта в Україні, виконаний 
порівняльний аналіз загального рівня оподатковування в Україні і країн з 
розвинутою ринковою економікою, сформульовано поняття ефективної 
ставки податку. Для оцінки рівня оподатковування підприємств 
запропонована методика розрахунку коефіцієнта продуктивності податку. 

Хамідова Ольга 
Використання параметричного методу в 
маркетингових дослідженнях послуг 
кримських курортів  

2002 №3 (46) 
38-41 

У статті проаналізовано інноваційну діяльність в Криму, вказано причини, які 
стримують інноваційну активність підприємств регіону. Головним 
напрямком активізації інноваційної діяльності автор бачить поліпшення 
інвестиційного клімату в Криму, а головною умовою - розширення 
внутрішнього попиту на вітчизняні товари. 

Харевський 
Микола 

Деякі питання вдосконалення 
адміністрування податку на додану 
вартість 

2001 №2 (39)
24-27 

Харченко 
Вікторія 

Еволюція, стан, проблеми і перспективи 
лізингових відносин  2003 №1 (51) 

6-10 
Виконано огляд та аналіз лізингових відносин протягом усього періоду їх 
становлення починаючи з давніх часів і до сьогодні. Акцентована увага на 
проблемах і перспективах лізингу. Показана еволюція лізингових відносин у 
період становлення незалежності України. 

Харченко 
Вікторія 

Оптимізація грошових потоків вугільних 
шахт на основі моделі максимізації 
чистого грошового потоку 

2005 №4 (70) 
25-29 

У статті запропоновано механізм оптимізації обсягу та структури 
грошових потоків вугільних шахт, який ґрунтується на розробленій 
економіко-математичній моделі максимізації чистого грошового потоку з 
урахуванням системи фінансових обмежень. 
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Царенко Оксана Види страхування в умовах ринкових 
перетворень  2003 №2 (52) 

26-30 
Визначено види страхування і його сутність. Виявлено і сформульовано 
основну мету страхової діяльності. Запропоновано класифікацію видів 
страхування. Виділено специфічні особливості щодо розвитку видів 
страхування. 

Цупор Іван Іпотека: світова практика та перспективи 
в Україні 1999 №5 (29) 

8-13 

Цупор Іван Іпотечне кредитування в Україні 1999 №6 (З0) 
18-22 

Черевко 
Олександр 

Формування системи показників оцінки 
ефективності інвестиційної стратегії в 
регіоні 

2006 №5 (77) 
5-8 

У статті досліджуються питання формування системи показників оцінки 
регіональної ефективності інвестицій як напрям застосування модельного 
підходу до побудови регіональної стратегії. Докладно розглянуто механізм 
визначення показника вартості робочого місця. З'ясовані переваги модельної 
технології регулювання процесу промислового розвитку регіону. В підсумку 
окреслено основні заходи і умови формування інвестиційної стратегії 
окремого регіону. 

Чередник Леонід Динаміка зміни рентабельності 
промислового виробництва 1997 №2 (9) 

19-20 

Чередник Леонід Приватизаційні процеси в промисловості 
Донеччини 1997 №4 (11)

33-37 

Чередниченко 
Олександр Енергетична безпека 2004 №3 (61) 

5-9 
В статті на підставі аналізу геополітичної ситуації, що склалася в 
провідних державах в енергетичній сфері, визначаються основні напрямки і 
перспективи розвитку України як гравця на світовому ринку паливно-
енергетичних ресурсів. 

Череп Алла Екологічні аспекти класифікації 
інвестиційних проектів  2003 №2 (52) 

65-69 
Наведено дані щодо сучасного стану навколишнього середовища. 
Висвітлено проблему еколого-економічної оцінки інвестиційних проектів. 
Розглянуто питання екологічного збитку. Запропоновано раціональну схему 
систематизації інвестиційних проектів. 

Чмихун 
Володимир 

Економіко-математична модель 
інвестування збиткових шахт, що 
дубувають коксівне вугілля 

2004 №5 (63) 
14-18 

Стаття присвячена проблемі вибору і розробки економічних механізмів 
формування стратегії управління фінансово-господарською діяльністю 
збиткових шахт, що видобувають коксівне вугілля. Сформульовані принципи 
побудови моделі збалансованої ціни залежно від рівня економічної надійності 
шахт та якості запасів вугілля. 
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Чопоров 
Валерій, 
Чопорова 
Галина 

Модель аналізу беззбитковості в 
негрошовому вимірі для навчальної 
завантаженості у вищому державному 
закладі освіти  

2003 №6 (56) 
55-59 

У статті основну увагу приділено методиці аналізу беззбитковості у 
випадку, коли використовуються не грошові, а годинні одиниці виміру на 
прикладі державних вищих закладів освіти. Автори розглядають годинні 
аналоги змінних та постійних витрат, ціни та прибутку. З точки зору 
авторів існують можливості для переносу внеску на покриття з однієї 
форми спеціальності та рівня освіти на іншу. 
Чумаченко 
Микола 

Проблеми державного регулювання 
розвитку економіки України 1995 №3 (3)  

25-28 
Чумаченко 
Микола Економіко-екологічні проблеми України 1998 №4 (21) 

З-7 
Чумаченко 
Микола 

Проблеми формування регіональної 
політики в Україні 2000 №2 (33) 

6-11 
Чумаченко 
Микола 

М.І. Туган-Барановський - український 
вчений зі світовим ім'ям 2005 №1 (67) 

3-6 
8 січня 2005 року виповнилося 140 років від дня народження українського 
вченого-економіста світової слави Михайла Івановича Туган-Барановського. 
Стаття академіка НАН України М.Г. Чумаченка присвячена аналізу творчого 
доробку М.І. Туган-Барановського. Автор зокрема простежує і дає оцінку 
процесу вивчення, наукової інтерпретації, розвитку ідей і видання праць 
цього видатного вченого в Україні. 

Шамборовський 
Григорій 

Прогнозна оцінка соціально-економічних 
наслідків лібералізації торгівліміж 
Україною та Європейським Союзом 

2006 №2 (74) 
5-11 

У статті розглянуто можливі соціально-економічні наслідки лібералізації 
зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС на основі моделі загальної 
економічної рівноваги GTAP 6.0. Отримані результати вказують на 
економічну ефективність євроінтеґрації, а також демонструють значимий 
зв'язок між рівнем тарифних обмежень та економічним добробутом. 

Шаповалов 
Пилип 

Особливості розрахунку 
конкурентоспроможності медичних 
послуг  

2003 №8 (58) 
18-21 

У статті розглядаються актуальні питання оцінки 
конкурентоспроможності медичних послуг на підставі всебічнофго аналізу 
комплексного, диференційованого та змішаного методів. Дано 
характеристику особливостей кожного з запропонованих методів, подано 
загальну схему оцінки конкурентоспроможності медичних послуг. 
Шапоренко 
Ольга 

Методика розрахунку збитку від 
деградації ґрунтів і земель  2002 №5 (48) 

22-26 
Стаття присвячена впливу процесів деградації на стан земельних ресурсів 
і розробці методики розрахунку збитку від деградації ґрунтів і земель. Мета 
цієї методики - підвищення економічної зацікавленості в збереженні ґрунтів, 
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захисту їх від деградації і підвищення родючості сільськогосподарських 
угідь. Пропонується критерієм встановлення оцінних показників для 
деградованих ґрунтів прийняти визначення та відображення в кількісних 
параметрах істотного відхилення якості деградованих ґрунтів, що 
визначають їх природно-господарську значимість, від якості аналогічних 
недеградованих ґрунтів. 
Матеріали оцінки збитку від деградації ґрунтів можуть бути використані 
при складанні екологічної характеристики систем землеробства, 
встановленні екологічного податку, при відведенні земель для 
несільськогосподарського використання й інших цілей, пов’язаних з 
раціоналізацією землекористування і розширеним відтворенням родючості 
ґрунтів. 
Шапоренко 
Ольга 

Вдосконалення оцінки процесів 
деградації ґрунтів  2003 №5 (55) 

20-24 
У статті подано аналіз сучасних поглядів на проблему оцінки деградації 
ґрунтів і земель, дано визначення основних типів деградації ґрунтів і 
запропоновано діагностичні показники для оцінки міри деградації ґрунтів та 
земель. 
Шапоренко 
Ольга 

Розвиток сільського господарства в 
Україні: економічні принципи періодизації 2003 №7 (57) 

37-41 
За економічними критеріями виокремлені і проаналізовані дореволюційний, 
післяреволюційний періоди розвитку сільського господарства в Україні та 
період реформування земельних відносин. Акцентована увага на процесах і 
показниках інтенсивності та екстенсивності в сільському господарстві, які 
є визначальними як для поточного моменту, так і в перспективі. Показано, 
що екстенсивний метод ведення сільського господарства в Україні вичерпав 
себе до 1965 року. 

Шапоренко 
Ольга 

Реформування аграрного сектора 
економіки України (на прикладі 
Донеччини)  

2003 №8 (58) 
61-65 

Стаття присвячена реальній практиці реформування аграрного сектора 
України. Викладено дані, які ілюструють хід реформування сіль-
ськогосподарської галузі на Донеччині. Виконано їх аналіз та інтерпретацію 
окремих показників, виявлено тенденції процесу реформування АПК. 
Шаульська 
Лариса 

Здоров'я населення в системі 
відтворення трудового потенціалу  2005 №2 (68) 

38-43 
Розглядається теоретична сутність процесу відтворення трудового 
потенціалу, вплив стану здоров'я на розвиток і реалізацію трудового 
потенціалу. З використанням статистичної та соціологічної інформації 
аналізуються стан здоров'я і тенденції захворюваності населення Донецької 
області. Виокремлюються найбільш гострі проблеми і напрями їх вирішення 
у державній регіональній політиці. 
Швайка 
Михайло 

Шляхи реформування банківської 
системи України 1996 №4 

24-26 
Швайка 
Михайло Ключ до подолання платіжної кризи 1997 №1 (8) 

11-17 
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Шведчикова 
Тетяна 

Досвід становлення та розвитку 
внутрішнього ринку в перехідних 
економіках (на прикладі Росії, Білорусі та 
Молдови)  

2003 №4 (54) 
21-28 

У статті обґрунтовано важливість ролі внутрішнього ринку в перехідних 
економіках. На основі нормативного та статистичного матеріалу здійснено 
якісний та кількісний аналіз розвитку внутрішнього ринку в Росії, Білорусі та 
Молдові. Проведено порівняння стану внутрішнього ринку вказаних країн. З 
описаного досвіду трьох країн виокремлено деякі напрямки, які, на думку 
автора, є корисними для оптимізації функціонування внутрішнього ринку 
України. 

Швець Ірина 
Інвестиції у виробничі потужності як 
фактор економічних перетворень в 
Україні 

1997 

№8 (15)
31-38, 
№9-10 
(16-17) 
7-14 

Швець Ірина Конкурентоспроможність країн сучасного 
світу, аналіз факторів впливу  2005 №5 (71) 

29-32 
У статті обґрунтована необхідність класифікації факторів конкурентних 
переваг, що впливають на формування країни. Проаналізовано групи 
факторів, які б могли, в залежності від сфери аналізу, стати основною 
класифікаційною ознакою. Зазначено, що на формування конкурентних 
переваг у країні впливає сукупність таких груп факторів, як рівень 
політичної стабільності, соціально-економічні параметри, відповідність 
параметрів інфраструктури країни міжнародним і національним нормативам, 
тип соціально-економічної системи і модель державної економічної політики, 
природно-кліматичні, географічні, екологічні умови, внутрішня 
забезпеченість факторами виробництва, оптимальний технологічний 
простір, підприємницька й інноваційна активність, рівень міжнародної 
інтеґрації і кооперування. 

Швець Ірина Механізм управління туристського 
кластера  2005 №6 (72) 

41-46 
У статті розглянуто основні напрямки управління туристським кластером, 
запропонована модель туристського кластера АР Крим. На підставі 
проведеного автором маркетингового дослідження споживачів туристських 
послуг, які надаються сьогодні кримськими туристичними операторами, 
визначено важливу залежність між задоволеністю споживачів і прихильністю 
до тієї чи іншої туристичної фірми. Проаналізовано функції учасників 
туристського кластера. 
Шепеленко 
Оксана 

Трансакційні витрати як критерій 
ефективності інтеграції підприємств  2003 №3 (53) 

48-51 
Дано характеристику відносин класичної, неокласичної, інституціональної 
економічних теорій та категорії «трансакційні витрати». Показано, що при 
підході до формування об'єднань підприємств на основі трансакційної 
концепції як головний критерій для здійснення належного вибору виступає 
рівень трансакційних витрат. 
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Шликова 
Валентина 

Особливості визначення економічної 
оцінки ефективності природоохоронних 
заходів при рекультивації земель у 
гірничопромислових районах 

2006 №1 (73) 
51-54 

Стаття присвячена висвітленню особливостей визначення економічної 
оцінки ефективності природоохоронних заходів при поверненні земель у 
господарський обіг під час та після завершення гірничих робіт. Про-
аналізовані основні методики визначення економічної доцільності проведення 
рекультиваційних робіт та розкриті основні складові, які впливають на 
покращання ефективності природоохоронних заходів. 

Шубін 
Олександр 

Оптимізація структури виробництва 
хімічних товарів з урахуванням 
особливостей споживання  

2002 №6 (49) 
3-6 

Показано і проаналізовано структуру хімічного комплексу України. Викладено 
основні пріоритети Концепції розвитку вітчизняної хімічної промисловості. 
Акцентовано увагу на необхідності узгодження можливостей виробництва з 
потребами ринку. Охарактеризовано виробничий, маркетинговий та 
змішаний підхід до планування й оптимізації виробництва. Сформульовано 
основні принципи і розроблено схему оптимізації виробництва хімічних 
товарів. 
Шубін 
Олександр 

Сучасне використання лакофарбових 
матеріалів в Україні  2003 №3 (53) 

16-19 
Стаття присвячена аналізу ринку лакофарбових матеріалів в Україні. 
Подана докладна інформація щодо вітчизняних виробників та експортерів 
цієї продукції. Зроблено висновок, що в Україні збільшилося споживання 
лакофарбових матеріалів середньої цінової групи й асортименту дешевої 
ЛФП, при цьому покупці надають перевагу вітчизняним виробникам. Але 
разом з тим стрімкий розвиток виробництва в Україні обумовив підвищений 
попит на ЛФМ, при цьому проблема забезпечення такими товарами в країні 
залишається невирішеною. 

Шутаєва Олена Лізинг як одна з форм кредитування та 
інвестування АПК України  2001 №3 (40) 

42-44 

Шутаєва Олена 
Міжнародна електронна комерція: 
сучасний стан та перспективи розвитку в 
Україні 

2004 №4 (62) 
38-40 

У статті розглядаються сучасні світові тенденції розвитку електронної 
комерції, їх вплив на формування нового виду підприємництва в Україні - 
електронної торгівлі. Пропонуються конкретні заходи щодо активного 
включення вітчизняного підприємництва в міжнародний електронний бізнес. 

Шутаєва Олена Науково-технологічні парки як 
пріоритетні об'єкти інвестування  2005 №1 (67) 

27-29 
У статті розглядаються особливості створення та розвитку науково-
технологічних парків, їх вплив на формування наукомістких виробництв, 
розвиток регіонів, підвищення ефективності міжнародної економічної 
діяльності України та реалізації моделі інноваційного розвитку країни 
загалом. 
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Щеглова 
Світлана 

Сутність та особливості банківського 
кредитування фізичних осіб  2003 №1 (51) 

3-6 

Проаналізовано найбільш поширені визначення сутності кредиту. Здійснено 
порівняльний аналіз банківського кредиту фізичних осіб, позички грошей і 
позички капіталу. Розглянуто типи кредитних відносин, що виникають при 
банківському кредитуванні фізичних осіб. 

Ющенко Віктор Монетарна політика в Україні після 
грошової реформи 1997 №5 (12)

3-12 

Ющенко Віктор Про проблеми і перспективи вугільної 
промисловості 2000 №5 (36) 

11-15 

Ющенко Віктор Якою мірою зростання України залежить 
від Росії?  2001 №1 (38) 

3-6 

Янукович Віктор Регіональні проблеми формування і 
використання трудових ресурсів 1999 №6 (З0) 

З-8 

Яремко Ігор 
Концепція управління підприємством на 
основі вартості: зміст та основоположні 
засади 

2006 №4 (76) 
7-10 

У статті розглядається концепція управління підприємством на основі 
вартості та аналізується її загальний зміст і основоположні засади. 
Окреслюються передумови впровадження концепції управління вартістю 
підприємства у вітчизняній трансформаційній економіці. Робиться висновок, 
що застосування вартості бізнесу як критерію управління підприємством, 
спрямоване на захист акціонерної власності, може вважатися ефективним 
інструментом впливу акціонерів на сферу управління і контролю діяльності 
вітчизняних корпорацій. Підкреслюється необхідність фундаментальних 
наукових досліджень за цією тематикою і практичних апробацій цієї концепції 
у вітчизняній економіці. 
Ячменьова 
Валентина 

Методика керування витратами 
підприємства 2001 №4 (41) 

26-28 

Ященко Юрій Регіональна електроенергетика: 
проблеми та шляхи їх вирішення 1997 №3 (10)

41-47 

Ященко Юрій 
Дослідження стану вугільної 
промисловості України та шляхи 
подолання галузевої кризи 

1997 №5 (12)
12-21 

Ященко Юрій Основні напрямки антикризової програми 
вугільної промисловості 1998 

№1-2 
(18-19)  
3-10 
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2.2. ІСТОРІЯ 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
Преамбула 

 

1 2 3 4 
   5 

Абдулаєва 
Марина 

Християнські храми в житті грецького 
населення Керчі та Єнікалє наприкінці 
XVIII - ХХст.  

2001 №5 (42) 
87-90 

Агапов 
Володимир 

Техногенна катастрофа в Центральному 
районі Донбасу: причини і прояви  
(1989-1990 рр.) 

2005 №1 (67) 
48-52 

У статті окреслені небезпечні для природи й життя людини наслідки 
індустріального розвитку Донбасу, показаний ступінь зруйнування 
екосистеми та вплив цих факторів на здоров'я людей. Увага акцентована на 
отруєнні гірників на шахтах Центрального Донбасу токсичними речовинами, 
які просочилися зі складів хімічних заводів регіону. Простежуються зміни у 
ставленні політичного керівництва СРСР до екологічних проблем Донбасу в 
роки "перебудови". 
Алфьоров 
Микола 

Міграційні та демографічні процеси у 
Донецькій області 1943-1951 рр. 2004 №1 (59) 

26-29 
У статті розглядаються міграційно-демографічні процеси в Донецькій 
області у 1943-1951 рр. Досліджуються деякі аспекти державної міграційно-
демографічної політики, співвідношення та роль природного та механічного 
приросту, їх вплив на зміну чисельності населення області та формування її 
трудових ресурсів у повоєнні роки. 
Алфьоров 
Микола 

Міграційні та демографічні процеси у 
Луганській області 1943-1951 рр. 2004 №2 (60) 

12-16 
У статті досліджуються міграційні та демографічні процеси в Луганській 
області в 1943-1951 рр. Розглядаються деякі аспекти державної 
демографічної та міграційної політики, співвідношення та роль природного і 
механічного приросту, їх вплив на зміну чисельності населення області і 
формування її трудових ресурсів у повоєнні роки. 
Алфьоров 
Микола 

Депортації українського населення в 
Донбас 1944-1949 рр. 2004 №3 (61) 

61-65 
У статті вперше досліджується процес примусового переселення 
українського населення з етнічних українських земель, які відійшли до Польщі 
при першому розміні територій між УРСР і ПНР в 1944 р., у Донбас, його 
закріплення і роль у зміні складу населення регіону у по-воєнні роки. 

Алфьоров 
Микола 

Порівняльний аналіз міграційних та 
демографічних процесів у 
Ворошиловградській і Сталінській 
областях (1943-1951 рр.) 

2004 №4 (62) 
55-59 

У статті проводиться порівняльний аналіз міграційно-демографічних 
процесів у Ворошиловградській і Сталінській областях у 1943-1951 рр., 
співвідношення прибуття і вибуття населення, природного і механічного 
приростів. 
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Алфьоров 
Микола 

Наслідки другого розміну районів між 
Польщею та УРСР в 1951 р. для 
Сталінської області 

2004 №5 (63) 
60-63 

У статті вперше досліджується процес примусового переселення з етнічних 
українських земель, які відійшли до Польщі при другому розміні територій між 
УРСР і ПНР в 1951 р., у Сталінську (Донецьку) область, закріплення 
переселених на нових землях і роль у формуванні структури населення 
регіону у повоєнні роки. 
Алфьоров 
Микола 

Динаміка чисельності населення 
Донбасу у 1943-1951 рр. 2004 №7 (65) 

51-54 
У статті розглядається динаміка чисельності населення Донбасу у 1943-
1951 рр., в тому числі зміни міського та сільського населення, значення 
механічного та природного приросту у їх коливаннях. Показано, що для 
відновлення чисельності населення регіону, яке за роки Другої світової війни 
зменшилося майже вдвічі, застосовувалися методи керованих зовнішніх 
міграцій. У 1943-1951 рр. чисельність населення регіону досягла довоєнного 
рівня. Склалися основні пропорції між міським та сільським населенням, які 
зберігалися в наступні роки. 

Алфьоров 
Микола 

Порівняльний аналіз міграційних та 
демографічних процесів у 
Ворошиловградській (Луганській) і 
Сталінській областях 1952-1959 рр. 

2005 №1 (67) 
52-55 

У статті простежена динаміка міграційно-демографічних процесів у 
Ворошиловградській (Луганській) і Сталінській областях у 1952-1959 рр., 
співвідношення прибуття й вибуття населення, природного і механічного 
приростів. Показано велику плинність чисельності населення регіону і 
масштабність керованих міграцій, які досягали 4,6 млн чол. (прибулих) та 
3,57 млн чол. (вибулих) з Донбасу. 
Алфьоров 
Микола 

Динаміка чисельності населення 
Донбасу у 1952-1959 рр.  2005 №2 (68) 

58-61 
У статті розглянуто динаміку чисельності населення Донбасу у 1952-1959 
рр., співвідношення природного та механічного приросту, сільського та 
міського населення. Показано, що зростання чисельності населення регіону 
відбувалося головним чином за рахунок механічного приросту населення. 

Алфьоров 
Микола 

Місце зовнішніх міграцій населення в 
Донбас у відновленні і формуванні його 
трудових ресурсів у 1943 - 1951 рр. 

2005 №4 (70) 
57-61 

У статті вперше досліджуються демографічні та міграційні процеси, 
простежується роль зовнішніх міграцій у формуванні трудових ресурсів на 
Донбасі у 1943-1951 рр. Показані деякі аспекти державної демографічної та 
міграційної політики, співвідношення і роль природного та механічного 
приросту, їх вплив на зміну чисельності населення області і формування її 
трудових ресурсів у повоєнні роки. 

Алфьоров 
Микола 

Вплив голоду 1946-1947 рр. на 
міграційно-демографічні процеси у 
Донбасі в 1946 - 1947 рр. 

2005 №5 (71) 
53-56 

У статті на великій джерельній базі розглядається вплив голоду 1946-1947 
рр. на міграційно-демографічні процеси у Донбасі. Показано його негативний 
вплив на такі показники, як природний приріст населення, прибуття та 
вибуття з регіону у ці роки. Автор робить висновок, що голод 1946-1947 рр. 
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негативно вплинув на керовані зовнішні міграції населення, і в 1947 р. було 
зафіксовано найнижчі показники прибуття, але найвищі показники вибуття 
населення, що відповідно негативно вплинуло й на механічний приріст 
населення регіону. Найбільше голод позначився на природному прирості 
населення. 

Алфьоров 
Микола 

Основні риси державної міграційно-
демографічної політики в Донбасі  
в 1943-1951 рр. 

2005 №6 (72) 
79-82 

У статті розглядаються основні риси державної міграційно-демографічної 
політики в період повоєнної відбудови Донбасу в 1943-1951 рр. Показано, що 
державна міграційно-демографічна політика, яка здійснювалася військово-
адміністративними методами була спрямована перш за все на забезпечення 
промислових підприємств робочою силою для відбудови народного 
господарства і відновлення довоєнної чисельності населення регіону. 
Алфьоров 
Микола, 
Морозов Руслан 

Зміни у складі населення Донбасу  
в 1926 - 1939 рр. 2006 №6 (78) 

93-95 

У статті розглянуто зміни у складі населення Донбасу, в т.ч. зміни 
чисельності, в етнічному, віковому складі, особливості міграційно-
демографічних процесів у 1926 - 1939 рр. Показано, як в результаті 
керованих міграцій відбулося значне збільшення кількості міського населення 
за рахунок сільських жителів центральних та західних регіонів України, а 
також прибулих з Білорусії та окремих областей Росії, що справило значний 
вплив на національну та мовну політику на Донбасі. 

Безбах Віктор 
Формування виховних структур у 
збройних силах незалежної України  
в 1991-1992 рр.  

2003 №4 (54) 
86-89 

В роботі відтворено цілісну картину історії вітчизняного військового 
будівництва в такому малодослідженому аспекті, як початок формування 
структур виховної роботи в перший рік незалежності України. Показана 
динаміка історичних подій 1991 року. Розкриті важливі події, що стали віхами 
перехідного періоду: здійснення перших законотворчих та організаційних 
заходів щодо створення Збройних Сил незалежної України, проведення 
Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, прийняття Законів України 
з військових питань, приведення військ до Військової присяги на вірність 
українському народові та започаткування структур соціально-психологічної 
служби (СПС). Зроблено висновок, що виникнення принципово нового 
суспільно-політичного клімату і у країни, і в армії. Проаналізовано шлях 
створення СПС, принципи будівництва, засади її організації та діяльності. 

Бікла Олена Участь Сполучених Штатів у 
Західносахарському конфлікті 2000 №4 (35) 

55-60 

Бікла Олена Головні проблеми "пісочного" конфлікту 2000 №5 (36) 
64-68 

Бікла Олена Історіографія-проблеми Західної Сахари 2001 №5 (42) 
77-83 

Білий Дмитро „Кубанське питання” в українському 
історичному контексті 1999 №6 (З0) 

53-58 

Богуславська 
Валентина 

Пошуки нового змісту освіти в період 
національно-демократичної революції  
в Україні (1917-1920 рр.)  

2000 №1 (32) 
69-74 
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Богуславська 
Валентина 

Розробка концептуальних основ 
народної освіти та перші кроки її 
організації в УНР за добу Центральної 
Ради (березень-квітень 1918 рр.) 

2000 №5 (36) 
61-64 

Богуславська 
Валентина, 
Василенко 
Людмила, 
Парінов 
Михайло 

Деякі аспекти викладання історії України 
у вищому навчальному закладі  2000 №3 (34) 

64-67 

Божко Раїса, 
Пономарьова 
Ірина 

Традиційна культура Маріупольських 
греків в експозиції Маріупольського 
краєзнавчого музею (до 85-річчя 
Маріупольського краєзнавчого музею) 

2005 №1 (67) 
44-47 

Автор практично вперше вводить у науковий обіг фахові описи 
етнографічної колекції предметів матеріальної культури греків Приазов’я, 
яка представлена в експозиції Маріупольського краєзнавчого музею. 
Останній є власником однієї з найбільших в Україні етнографічних колекцій. 

Болбат Тетяна 

Участь населення Західної та 
Центральної України в економічному і 
національно-культурному розвитку 
Донбасу (1939-1970-ті рр.) 

2004 №1 (59) 
35-38 

Стаття присвячена дослідженню участі населення Західної та Центральної 
України в економічному і національно-культурному розвитку Донбасу за 
період 1939 - 1970-х років. Значну увагу автор приділяє участі мешканців цих 
регіонів у розвитку важкої промисловості, особливо у часи відбудови Донбасу.

Болбат Тетяна 
Початок культурного відродження 
національних меншин Східної України у 
1989 році 

2006 №1 (73) 
66-70 

Стаття присвячена дослідженню початку культурного відродження 
національних меншин Східної України у 1989 році. Основну увагу автор 
приділяє діяльності національно-культурних громадських об'єднань у цьому 
напрямку, визначає особливості першого етапу їх становлення. 

Бондаренко 
Віктор 

Маловідомі імена нової генерації 
господарників Донбасу передвоєнної 
доби  

2003 №8 (58) 
99-102 

На основі архівних документів в статті розкривається, як в умовах 
соціалістичної модернізації Донбасу передвоєнної доби молоді інженерно-
технічні кадри проявили себе новаторами виробництва, керували великими 
господарськими об'єднаннями. Автор на прикладі так званої "Будьоннівської 
справи" показує, що тоталітарний режим використовував труднощі і 
негаразди в господарюванні для виправдання провалів амбіційних планів 
промислового розвитку, шукаючи ворогів народу серед спеціалістів, правда 
про яких мало відома і після реабілітації. 

Бредихін Андрій 
Ретроспектива торговельно-економічної 
співпраці України з Латинською 
Америкою  

1999 
№1-2 
(25-26) 
55-59 

Бровендер 
Юрій, Гайко 
Геннадій 

Картамиський гірничо-металургійний 
комплекс пізньобронзової доби 2006 №6 (78) 

69-73 

У статті висвітлені результати археологічних розкопок та історико-
інженерних досліджень Картамиського археологічного мікрорайону Донбасу, 
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який містить гірничо-металургійний комплекс доби пізньої бронзи (XV - XIV 
ст. до Р.Х.). Виконано аналіз гірничих виробок, будівель, виробничих ділянок, 
знарядь праці, застосовуваних технологій. Визначено роль пам'ятника для 
вивчення життя давніх цивілізацій Європи і Азії. 

Будзінський 
Тарас 

Міждержавні та наднаціональні тенденції 
в Європейському Союзі (процедурний 
аспект) 

2000 №3 (34) 
59-64 

Бутирін Євген, 
Кравченко 
Володимир, 
Футулуйчук 
Василь 

Історико-політичні та правові аспекти 
становлення парламентаризму в Україні 
на зламі ХХ-ХХІ ст.  

2003 №7 (57) 
54-61 

У статті аналізується досвід становлення і функціонування Верховної Ради 
України у 50-80-і рр. ХХ ст. і в умовах незалежності. Досліджуються 
квантитативні і квалитативні параметри депутатського корпусу. 
Показано реальний стан законодавчої діяльності парламенту. Відзначено 
позитивні процеси і невирішені проблеми в організації Верховної Ради в 
контексті трансформацій українського соціуму. 

Вацеба Оксана Україна й українці в світовому 
олімпійському русі 1996 

№5-6 
(5-6) 
62-65 

Велігодський 
Віталій 

Інститут Представництва Президента 
України в Криму: історія становлення  2003 №6 (56) 

78-82 
Представництва глави держави в окремих адміністративно-територіальних 
утвореннях, органах законодавчої, виконавчої влади і навіть в окремих 
організаціях існують у багатьох країнах світу. Інститут представництва 
різноманітний за формами та методами діяльності, має давнє і глибоке 
історичне підґрунтя. Запропонована стаття певною мірою дає відповідь на 
запитання, в якій мірі інститут Представництва Президента України в 
Автономній Республіці Крим вплинув на державотворчі процеси в Криму. 

Винник Наталія 
Вибори і виборчі реформи в Східній 
Галичині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. в 
українській історіографії 

2006 №5 (77) 
66-70 

Стаття присвячена боротьбі навколо виборів і виборчих реформ в Східній 
Галичині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. в українській історіографії. Зокрема 
узагальнено досвід діаспорних істориків; проаналізовано перші праці на дану 
тему; з'ясовано основні напрями в радянській і сучасній історіографії щодо 
цієї проблематики. 
Вовканич 
Степан, Цапок 
Сергій 

Походження українців: спроба наукового 
аналізу 1999 №5 (29) 

44-52 

Головацька 
Оксана 

Передумови третьої хвилі української 
еміграції. Особливості поселення 
українців у Канаді  

2003 №8 (58) 
90-96 

У статті розглядаються передумови третьої хвилі української еміграції та 
особливості поселення українців у Канаді. Показано, що в той час, коли на 
чужині українці своїми науковими працями та технічними винаходами заявили 
про себе всьому світові, на Батьківщині тема української еміграції - як 
складової історії України - була під забороною. Автор робить висновок про 
необхідність широкої програми детального вивчення реальних історичних 
масштабів та умов поселення українських громад в Канаді й усьому світі. 
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Головко Микола 

Трансформація ідеології радянської 
влади та націоналістичного руху України 
під впливом подій Другої світової війни: 
погляди зарубіжних історіографів 

2004 №5 (63) 
54-59 

У статті аналізуються погляди зарубіжних історіографів щодо світоглядної 
діяльності суспільно-політичних інституцій України, трансформації 
ідеологічних засад, викликаних обставинами війни. Зарубіжні дослідники 
знаходились поза впливом комуністичної доктрини, мали неупереджені 
погляди, широкий доступ до архівних документів, і, вочевидь, їх праці 
відзначаються тематичним розмаїттям, допомагають ліквідовувати "білі 
плями", зближають протилежні точки зору, чим історична наука і виконує 
своє суспільне призначення. 

Головко Микола 

Діяльність громадських інституцій 
України в роки Другої світової війни: 
погляди вітчизняних історіографів 
повоєнних десятиліть 

2004 №7 (65) 
44-51 

У статті аналізується стан дослідженості діяльності суспільно-політичних 
об'єднань та рухів України воєнної доби. Науковий потенціал цієї теми 
приваблює можливістю з'ясувати мотивації та механізми суспільної 
організації, корпоративної, творчої самодіяльності, світоглядних орієнтирів 
різних верств населення, політичних тенденцій, що виявлялися у різних 
формах і обставинах перебігу воєнних подій. 

Гончаренко Інна Емоційне життя українців у XVI-XVІІ ст.: 
жорстокість у контексті епохи  2001 №4 (41) 

54-57 

Гончаренко Інна Уявлення про час у ментальності 
українців XVI-XVII ст.  2002 №2 (45) 

37-40 
У статті розглядається малодосліджена проблема ставлення українців в 
середні віки до категорії часу і його впливу на формування поведінки індивіда. 
Простежено ставлення до часу широких мас та інтелектуалів цієї доби. 
Автор підкреслює відмінності в ставленні до часу між сучасними й 
середньовічними людьми. Зроблено висновок, що саме у XVI-XVII ст. 
відбувається еволюція у поглядах на час, формуються засади сучасного 
раціонального світосприйняття. 
Грабовецький 
Володимир, 
Футулуйчук 
Василь 

Українське козацтво і Прикарпаття  2005 №5 (71) 
57-61 

У статті відтворено картину історії походів запорозьких козаків в 
Прикарпатську Україну, зокрема в період 1648-1655 рр., з метою підтримки 
національно-визвольного руху в цьому краї. На багатому матеріалі, що 
стосується взаємовпливів козаччина-Прикарпаття, автори доводять 
тяглість козацьких традицій в діяльності військово-патріотичних 
формувань на Галичині у більш пізній період, в ХХ столітті. 

Гришин 
Володимир 

Підприємництво та бізнес у внутрішній 
торгівлі в період розвитку держави 
Київська Русь (980 -1132 рр.) 

2005 №4 (70) 
50-53 

В статті вперше аналізується історія стану та розвитку підприємницької 
діяльності та бізнесу, частково - менеджменту в галузі внутрішньої торгівлі 
в часи розвитку держави Київська Русь. Показано що, у період розквіту 
Київської Русі (Х-ХІІ ст.) система підприємництва і комерції не тільки набула 
широкого розвитку, але й зазнала певних структурних змін: феодальне і 
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ринкове підприємництво значно витіснило общинне і племінне, зменшилась 
частка елементів рабовласницького підприємництва і комерції. Ринкове 
підприємництво і бізнес почали активно взаємодіяти з феодальним і 
общинно-племінним і водночас успішно конкурувати з ними. Феодальний тип 
підприємництва і комерції переважав у великій та міжміській торгівлі, а 
ринковий - на місцевому і регіональному рівні. 

Гришин 
Володимир 

З історії підприємництва та економічного 
управління господарством у Київській 
Русі (882-978 рр.) 

2006 №3 (75) 
64-69 

У статті прослідковується розвиток підприємництва та управління 
господарством феодального типу у державі Київська Русь (ІХ-ХІ ст.). 
Історичному аналізу піддані виробничі осередки і управлінська структура 
Київської Русі, а також розвиток форм приватної власності і формування 
правлячої верстви. Визначено здобутки і недоліки державної організації 
економічного управління тих часів, підкреслено особливе значення 
упорядкування системи державного розподілу результатів праці населення - 
данини і податків, яке, на думку автора, зумовило поліпшення економічних 
зв'язків між локальними місцевостями і регіонами Київської держави. 
Гросов 
Олександр Кам'яна бібліотека: гіпотези, загадки  1998 №4 (21) 

61-62 

Гулая Ольга 
Греки Північного Приазов'я: історичний 
аспект дослідження фольклорної та 
жанрової традиції у ХХ столітті 

2004 №3 (61) 
68-71 

Автор аналізує ретроспективу фольклорної традиції греків Приазов'я з часу 
їх переселення у 1778-1780 рр, акцентуючи увагу на періоді з середини 19 до 
кінця 20 століття. Показано, що саме в цей час спостерігається процес 
виникнення нових елементів грецької фольклорної і жанрової традиції, 
спричиненої факторами урбанізації, господарської переорієнтації частини 
греків з аграрного сектору на промисловий. Окрім того, простежується 
тенденція до все тіснішого переплетення культур народів, які живуть у 
поліетнічному середовищі Донбасу. 

Гурак Ігор 
Українське студентство Східної Галичини 
у середині 70-х рр. ХІХ ст.: пошуки нових 
шляхів розвитку та зміни національно-
політичного обличчя  

2005 №4 (70) 
54-57 

На базі архівних і літературних джерел автор подає ґрунтовний огляд та 
аналіз студентства Східної Галичини другої половини ХІХ ст., зокрема у 
т.зв. "австрійський" період. За умови малої чисельності українських 
галицьких інтеліґентів представники студентства відіграли помітну роль у 
політичних процесах на західноукраїнських землях. Показано, що основна 
маса студентської молоді гуртувалася навколо організацій, які об’єднували 
народовців і молодь соціалістичного спрямування. Водночас різко 
зменшується число прихильників москвофільства, що стало визначальним 
для подальшого суспільного життя української молоді. 
Діденко Віктор, 
Кравченко 
Володимир 

Місцеве самоврядування України у 
контексті європейського досвіду 2000 №2 (33) 

55-60 

Довбня Ольга 
Залучення селян у промисловість та 
будівництво в результаті організованого 
набору у 1929-1932 рр.  

2002 №2 (45) 
40-45 

На основі архівних джерел досліджено питання організованого набору українських 
селян. В промисловість СРСР у період 1929-1932 рр. Простежено передумови, 
напрямки, форми, методи набору та його наслідки. З’ясовано, що загалом у 
досліджений період з українського села було вилучено понад 760 тис. осіб. 
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Довбня Ольга Суспільно-політичні фактори змін  
у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.  2003 №4 (54) 

81-86 
У статті розглянуто актуальне питання впливу селянського фактору на 
події в Україні 1927-1933 років. Ґрунтовно на базі архівних матеріалів 
проаналізовано зміни у складі селян УСРР за цей період. Зроблено висновок, 
що судове та позасудове розкуркулення, ліквідація заможних селянських 
господарств, відплив найбільш працездатних, кваліфікованих та фізично 
здорових селян, переважно чоловіків, у промисловість та новобудови в 
результаті проведення організованого набору та самопливних процесів на 
селі у 1927-1932 рр. є передумовами голодомору 1932-1933 рр., які негативно 
вплинули на загальний стан сільського господарства, структуру і стан 
трудових ресурсів села. Ці фактори ускладнили ситуацію під час голодомору 
і обумовили ще більш тяжкі його наслідки. 

Довган Юрій 
Проблема визнання УНР Францією та 
Великою Британією в грудні 1917 – січні 
1918 р. у вітчизняній історіографії 

2005 №6 (72) 
86-89 

У статті аналізуються погляди українських дослідників на проблему 
взаємовідносин держав Антанти та України на межі 1917-1918 рр. Показано 
актуальність і дискусійність цього питання і акцентовано, що для 
остаточного його вирішення необхідно залучити зарубіжні джерела, аналіз 
яких дозволить по-новому поглянути на події української історії зазначеного 
періоду. 
Додонов 
Олександр 

Участь робітників у боротьбі за владу  
в ході перебудови 2000 №2 (33) 

73-77 

Заблоцька Кіра 
Соціально-професійна структура 
робітників промисловості України (60-ті – 
перша половина 80-х рр.) 

1999 №6 (З0) 
59-63 

Задунайський 
Вадим 

Українські козацько-лицарські традиції в 
Наддніпрянській армії УНР (1917-1919 рр.)  2001 №3 (40) 

60-63 

Задунайський 
Вадим 

Вплив української військово-лицарської 
традиції на козацький устрій минулих 
часів і сьогодення 

2001 №4 (41) 
57-60 

Задунайський 
Вадим 

Володіння холодною зброєю в польській 
та козацькій кавалерії під час Першої 
світової війни  

2006 №3 (75) 
70-73 

Стаття присвячена малодослідженому аспекту військово-історичної 
проблематики початку ХХ ст. - компаративному аналізу володіння холодною 
зброєю у польській та козацькій кавалерії під час І світової війни. Доведено, 
що козацький вишкіл з володіння шаблею переважав відповідні уміння всіх 
європейських військ. Щодо володіння іншими видами холодної зброї, то, на 
думку автора, козаки мали і тут деякі технологічні пріоритети, що і 
зумовило наслідування регламенту козацької кавалерії у польських військових 
силах. 

Задунайський 
Вадим 

Вплив козацької спадщини на розвиток 
військового вишколу української кінноти 
УНР на початку 20-х рр. XX cт. 

2006 №6 (78) 
81-83 

У статті здійснене порівняння бойового та військового вишколу кавалерійських 
частин УНР початку 20-х рр. ХХ ст. і дореволюційних козацьких формувань на 
підставі відповідних настанов і статутів. Таким чином автор доводить 
тяглість військових традицій українських козаків і відзначає цей важливий 
аспект історії Збройних Сил України за новітньої доби. 
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Задунайський 
Вадим, Панте-
люк Микола 

Історія відродження українського 
козацтва на Донеччині (1988-1998)  2000 №1 (32) 

41-48 

Замуруйцев 
Олексій 

Розвиток видавничої діяльності у 
німецькомовного населення Таврійської 
губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ 
ст. 

2006 №6 (78) 
78-80 

У статі розглядається розвиток видавничої справи в німецькомовних 
колоніях Таврійської губернії в період з кінця ХІХ ст. до початку Першої 
світової війни. На думку автора, її розвиток був пов'язаний в першу чергу з 
внутрішніми потребами колоністського середовища і фактично сприяв їх 
ізольованому існуванню по відношенню до місцевого населення. 

Заник Лариса 
Галицька "весна народів" 1848 року в 
контексті історіографії українського 
відродження ХІХ ст. 

2006 №5 (77) 
61-66 

У статті проаналізовано існуючі в українській історіографії методологічні 
підходи, схеми та періодизації до вивчення національного відродження XIX ст. 
З'ясовано роль і місце в цьому процесі галицької "Весни народів" 1848 р. 
Автор доходить висновку, що "Весна народів" 1848 року стала однією з 
переломних віх розвитку всього українського національного руху, проте 
залишається дискусійним питання щодо характеру спричинених нею 
трансформаційних процесів. 

Зварич Роман  Демократичні тенденції в українському 
державотворенні в антську добу 2004 №2 (60) 

32-35 
Стаття відповідає сучасній потребі дослідження витоків і перших спроб 
українського державотворення. В цьому контексті автор визначає антську 
добу як джерело демократичних тенденцій в українській культурі. Робиться 
висновок про спільний конструкт, що детермінує державотворчі процеси 
антів, венедів, склавінів. 

Згінник Олена 
Грецьке торговельне судноплавство  
в останній чверті XVIII - на початку XIX 
століття  

2003 №7 (57) 
73-79 

В останній чверті XVIII ст. великого розвитку набуло судноплавство 
островів Егейського моря, головним чином, Ідри, Спецце та Псарри. 
Міжнародні відносини того часу сприяли підйому торговельного флоту цих 
островів. Російсько-турецька війна та Велика французька революція 
відіграли в цьому вирішальну роль. Перевезення зерна торговельними 
суднами Архіпелагу1 під час наполеонівських війн принесло великі прибутки 
грецьким купцям та судновласникам. Під час визвольної війни торговельні 
судна традиційних центрів судноплавства стали основою військово-
морських сил греків. 

Згінник Олена 
Грецька торговельна діаспора в останній 
чверті XVIII - на початку XIX ст.  
(До питання про вивчення 
самосвідомості греків) 

2003 №8 (58) 
85-90 

У статті розглядається діяльність грецької торговельної діаспори в 
останній чверті XVIII - початку XIX ст. Цей період був дуже важливим у 
процесі формування сучасної грецької держави. Економічна, культурно-
просвітницька та благодійна діяльність грецьких комерсантів, які складали 
закордонні торговельні колонії, зіграла велику роль у фінансовій та 
ідеологічній підготовці революції 1821-1830 р. у Греції. 
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Зубкова Юлія 
Ватикан в країнах Латинської Америки: 
проблеми реалізації політики католиць-
кої церкви в латиноамериканському 
регіоні в 60-і - 70-і роки XX ст. 

2000 №1 (32) 
64-69 

Зубкова Юлія Латинська Америка: соціальні проблеми і 
католицька церква в 60-ті роки ХХ ст.  2002 №6 (49) 

83-88 
Викладені та досліджені методи і шляхи проведення соціальної політики 
католицької церкви в країнах Латинської Америки. Проаналізовано розвиток 
соціальної доктрини католицької церкви в енцикліках і виступах пап та її 
зміни у відповідності до вимог часу та в конкретних умовах латино-
американського регіону. 
Зуєв Костянтин Політика держави щодо мусульман 

Східної України в радянський період 2006 №3 (75) 
82-86 

Стаття присвячена дослідженню політики держави щодо мусульман Cхідної 
України в радянський період. Робиться висновок, що політика радянської 
держави щодо мусульман за радянських часів змінювалась і в цілому була 
спрямована на поступову ліквідацію як мусульманських громад та 
організацій, так і релігійного світосприйняття етносів у Східній Україні, які 
традиційно сповідують іслам. 
Зуєв Костянтин Мусульмани Донбасу і Харківщини в 

радянський період 2006 №6 (78) 
88-92 

Стаття присвячена дослідженню процесу розвитку і життєдіяльності 
мусульманських громад Донбасу і Харківщини у радянський період. Автор 
показує, що процес розвитку мусульманських громад в радянський період у 
даних регіонах змінювався протягом усього періоду під впливом політики 
держави, від вільного сповідування ісламу і існування мусульманських громад 
до їх поступового знищення і переходу релігійного життя мусульман на 
побутовий рівень. 

Іваньков Ігор 
Правовий статус етнічних німців України 
у системі нацистського "нового порядку" 
на Сході 

2006 №4 (76) 
71-74 

У статті на основі архівних документів України та сучасних німецьких 
досліджень розглядаються основні характеристики правового статусу 
німецької етнічної меншини України ("фольксдойче") у регіонах її компактного 
проживання на окупованій території України в 1941 - 1944 рр. 
Іващенко Кате-
рина, Косиков 
Валерій 

Еміграційні історико-археологічні центри 
в Чехословаччині: пошук перерваних 
традицій  

2000 №2 (33) 
60-65 

Кам'янський 
Петро 

Станіславська Єпархія за єпископства 
Андрея Шептицького (1899-1900 рр.) 2006 №2 (74) 

54-58 
Стаття присвячена дослідженню важливої проблеми історії становлення та 
розвитку Станіславської Єпархії в період єпископства Андрея Шептицького. 
Значну увагу автор звертає перш за все на розвиток духовності 
українського народу, ролі і значення Єпископа Андрея Шептицького в 
процесах становлення та подальшого розвитку греко-католицької Єпархії в 
м. Станіславі. В сучасній українській історіографії ще недостатньо 
висвітлені роль і значення владики Андрея Шептицького в процесах 
становлення Української греко-католицької Церкви, що свідчить про 
особливу актуальність цієї праці. 

Кам'янський 
Петро 

Митрополит Андрей Шептицький та 
єпископ Григорій Хомишин в боротьбі за 
українську церкву і державність в першій 
половині ХХ століття  

2006 №4 (76) 
66-70 

У статті йдеться про роль митрополита Андрея Шептицького та єпископа 
Григорія Хомишина у боротьбі за українську Державу і Церкву. У статті 
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висвітлюються головні аспекти діяльності українських католицьких владик 
за утвердження держави Україна та її греко-католицької Церкви. Їх 
діяльність спричинила подальший розвиток української національної ідеї та 
спроби втілення її в життя. 

Карапетян Лев Революційна українська партія на Кубані 1997 № 8 (15)
49-53 

Киричук Юрій Українсько-польське збройне 
протистояння у 1942-1943 рр.  2000 №1 (32) 

48-52 
Ковалевська 
Ольга 

Жінка в історії розвідки, контррозвідки і 
провокаторської діяльності 2004 №3 (61) 

72-75 
На підставі аналізу біографій окремих співробітниць охоронної служби автор 
розмірковує з приводу сумісності "жіночості" та роботи у сфері "політичного 
розшуку", розглядає характерні риси жінок-провокаторів, а також мотивацію 
такого співробітництва. 

Кожин Борис 500 років українським військово-
морським силам 1997 №1 (8) 

28-31 

Коробка Вадим 
Розвиток законодавства російської 
імперії про міське самоврядування в 
останній третині XIX ст. 

2002 №1 (44) 
68-71 

У статті здійснено порівняльний історико-правовий аналіз Міських положень 
1870 і 1892 рр., які по черзі визначали систему формування, лад та функції 
міського самоврядування Російської імперії і в тому числі підросійської України 
до революційних подій 1917 р. 
Кравченко 
Володимир, 
Футулуйчук 
Василь 

Джерельна база дослідження проблеми 
організації та діяльності Верховної Ради 
України на зламі ХХ -ХХІ століть 

2004 №5 (63) 
68-71 

Стаття присвячена актуальному питанню - визначенню джерельної бази 
дослідження діяльності Верховної Ради України. Охарактеризована роль 
джерел та їх потенційні інформаційні можливості, обґрунтовані основні 
тематичні напрямки розвитку парламентаризму в нашій країні. Все це, на 
думку авторів, дозволить дослідникам формувати об'єктивну наукову оцінку 
даного процесу. 

Кравченко 
Володимир, 
Шевченко 
Анатолій 

Боротьба співробітників органів 
внутрішніх справ України щодо 
забезпечення належного порядку на 
Одеській та Південно-Західній 
залізницях у 1944-1945рр.  

2003 №8 (58) 
96-99 

На основі архівних матеріалів автори досліджують діяльність одного з 
підрозділів органів внутрішніх справ України - транспортної міліції в 1944-
1945 рр. Робиться висновок про унікальність досвіду залізничної міліції, 
накопиченого в екстремальних умовах війни та значний внесок цього 
підрозділу в перемогу над німецько-фашистськими загарбниками. 

Кузьменко 
Михайло 

Репресивна політика сталінського 
режиму стосовно науково-педагогічної 
інтелігенції радянської України у  
20-30 роки XXст.  

2002 №2 (45) 
25-28 

В статті подано ґрунтовне висвітлення історії репресій науково-
педагогічної інтеліґенції радянської України 20 – 30-х років. Головна увага 



 170 

1 2 3 4 
   5 

надається стосункам сталінської адміністративно-ідеологічної машини та 
інтеліґенції. Подаються нові досі невідомі факти, повернуто до історичного 
вжитку забуті імена діячів науки та педагогів України. 

Кузьменко 
Михайло 

Заробітна плата та засоби існування 
педагогів загальноосвітньої школи 
радянської України у 1920-1930 рр. 

2004 №1 (59) 
29-35 

Стаття присвячена проблемам заробітної плати освітньо-педагогічних 
кадрів, яка виконувала важливу соціальну функцію матеріального 
заохочення і відтворення фізичних сил педагогів. На багатому 
фактичному матеріалі показано справжній стан освітян радянської 
України у міжвоєнний період, особливо в роки колективізації, голодомору 
та період сталінського терору. 

Кузьменко 
Михайло 

Архівні матеріали ЦДАГО України та 
ЦДАВО України з проблеми діяльності 
інституту червоної професури у  
20 – 30-ті роки ХХ ст.  

2005 №5 (71) 
49-52 

Автором статті вивчено основні документи ЦДАГО України та ЦДАВО 
України з проблеми діяльності інституту червоної професури в період 
20 - 30-х років ХХ ст. Проаналізовано документи фондів інституту 
червоної професури при ВУЦВК, оргбюро, секретаріату, політбюро ЦК 
КП(б)У та ін. Надано рекомендації щодо використання результатів 
дослідження. 
Кузьменко 
Михайло 

Карпеко О.О. – педагог, вчений, 
державний діяч 2005 №6 (72) 

82-85 
Статтю присвячено аналізу педагогічної, науково-дослідної та 
організаційної діяльності першого заступника Наркома освіти України у 
1931-1933 рр. О. О. Карпеки. Визначено його місце і роль у реформуванні 
системи освіти в 20-30 рр. ХХ ст. Показано вплив "ідеологічних чисток" 1933 
р. в Народному комісаріаті освіти на долю О. О. Карпеки. 

Кузьменко 
Михайло 

"Боротьбист" Олександр Полоцький: 
другий заступник Наркома освіти УСРР 
М.О. Скрипника 

2006 №2 (74) 
72-74 

Стаття присвячена аналізу життєвого і кар'єрного шляху другого 
заступника наркома освіти УСРР О.А. Полоцького. Автор вводить у 
науковий обіг нові архівні джерела та матеріали періодичної преси, що 
розширює уявлення про функціональні та інтелектуальні можливості й 
потенціал скрипниківського Наркомату освіти та науково-освітній рівень 
кадрового оточення самого Наркома. 

Куренков Віктор Сучасний стан і перспективи донського 
козацтва 2002 №1 (44) 

71-74 
Подано аналіз процесу відродження козацтва в Росії в період 1989-2001 рр. 
Акцентована увага на сучасному стані і перспективах Донського козацтва. 
Охарактеризовані концепції відродження, реалії та тенденції співпраці 
козацьких організацій з владою, підкреслена важлива роль Церкви і 
Православ'я в процесі відродження. Запропоновано ряд раціональних кроків, 
які можуть позитивно вплинути на динаміку і якість процесу відродження 
козацтва. 
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Куріленко 
Світлана 

Політика Федеративної Республіки 
Німеччини щодо Російської Федерації на 
рубежі ХХ-ХХІ ст. 

2005 №1 (67) 
56-59 

У статті розглядаються стосунки між Росією і Німеччиною на рубежі ХХ-ХХІ 
століть. Виконано компаративний аналіз позицій обох країн із вузлових 
питань двосторонньої співпраці. Пропонується аналіз можливих шляхів і 
подальшого розвитку російсько-німецьких стосунків, а також нове 
прочитання ряду аспектів цих стосунків. 

Куріленко 
Світлана 

Формування зовнішньої політики 
Об'єднаної Німеччини у період  
із 1989 р. по 1999 р.  

2005 

№ 2 (68) 
62-65, 
№4 (70) 
62-65 

У статті розглядається зовнішня політика Німеччини з 1989 р. по 1999 р. 
Досліджуються основні пріоритети і напрямки зовнішньої політики 
співробітництва Німеччини з США, РФ, країнами-членами ЄС. Також 
здійснена спроба визначити розвиток сучасної Німеччини, що проводить 
свою міжнародну політику у радикально змінених міжнародних умовах. 
Кучик 
Олександр 

Зовнішньополітичні альтернативи 
української Центральної Ради 2001 №1 (38) 

32-37 

Лаврова Ірина 
Аргентина: соціальна політика в умовах 
переходу до ринкової моделі 
господарювання (90-і рр. ХХ ст.) 

2006 №2 (74) 
75-85 

У статті розглядається аргентинський варіант реалізації соціальної 
політики в умовах переходу країни від господарської моделі державного 
капіталізму до відкритої ринкової економіки. Простежується процес зміни 
стратегії соціальної політики: від універсального охоплення населення 
соціальними послугами до адресності соціальної допомоги, від переважно 
державного соціального забезпечення до зростання ваги приватного 
чинника, від централізованого управління соціальною сферою до 
децентралізації, посилення ролі місцевих органів влади. Показано позитивні і 
негативні наслідки змін у соціальній політиці Аргентини 1990-х рр. Зроблено 
висновок про нездатність соціальних реформ 1990-х рр. в цілому покращити 
рівень життя населення Аргентини, що обумовило відхід від принципів 
неолібералізму та посилення ролі держави у вирішенні завдань суспільно-
економічного розвитку. 

Лагоша Микола Органи міліції Донеччини в 1945-1953 рр. 1999 №3 (27) 
59-62 

Лагоша Микола Кадри міліції України в 1945-1953 рр. 1999 №4 (28) 
62-65 

Лагоша Микола 
Діяльність міліції України по ліквідації 
дитячої безпритульності і бездоглядності 
в післявоєнні роки (1946-1953 рр.)  

2003 №7 (57) 
82-85 

Стаття стосується проблеми дитячої безпритульності в Україні, 
діяльності міліції по її ліквідації в післявоєнний період. Концентрується увага 
на удосконалюванні організаційної структури органів міліції з метою 
підвищення ефективності в ліквідації цього негативного явища, 
розглядається комплексний підхід державних органів, громадськості в справі 
ліквідації дитячої безпритульності і бездоглядності. 
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Лагоша Микола 
Взаємодія органів міліції й населення в 
охороні громадського порядку в Україні у 
повоєнні роки (1945-1953) 

2004 №1 (59) 
39-41 

У статті на підставі архівних матеріалів розглядається проблема участі 
населення в охороні громадського порядку в повоєнні роки - ступінь 
активності, ефективність і форми спільної діяльності громадськості та 
органів міліції в боротьбі зі злочинністю. 

Лагоша Микола 
Діяльність міліції України з охорони 
громадського порядку у повоєнний 
період (1945-1953 рр.) 

2004 №2 (60) 
29-32 

На основі архівних матеріалів автор досліджує діяльність міліції з охорони 
громадського порядку після війни. Концентрується увага на організації та 
формах діяльності служби дільничних уповноважених та патрульно-постової 
служби. Робиться висновок, що завдяки ефективній діяльності міліції були 
створені максимально сприятливі умови для нормального та безперебійного 
функціонування державних та громадських організацій, громадського спокою. 

Левченко 
Микола 

Проблема наростання конфлікту між 
Італією та Туреччиною (січень - вересень 
1911 р.)  

2002 №7 (50) 
52-56 

У поданій статті розглянута динаміка наростання конфлікту у італо-
турецьких відносинах у січні-вересні 1911 р. Автор показує, що на момент 
розв'язування війни між двома країнами саме Італія мала перевагу над 
Туреччиною як у дипломатичному, так і у військовому відношенні. 

Левченко 
Микола 

Загострення лівійської проблеми на 
початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в 
італійському суспільстві 

2003 №1 (51) 
91-95 

У статті розглядається поява і стан так званої лівійської проблеми у 
відносинах між Італією і Туреччиною, яка викликана зростанням італійських 
претензій на турецьку Триполійську провінцію в Північній Африці. Також 
показано різні настрої в італійському суспільстві щодо можливого вирішення 
цієї проблеми. 
Липинський 
Віталій 

Соціальний захист дитинства в Україні у 
20-ті роки 1999 №3 (27) 

63-65 
Липинський 
Віталій 

Організації загальностудентського 
представництва і студентські профспілки 
України у 20-ті роки 

1999 №4 (28) 
56-58 

Липинський 
Віталій 

„Пролетаризація” вищої школи в УСРР у 
1920-і роки: справжня та вигадана  2002 №6 (49) 

91-94 
У статті аналізуються принципи та методи формування колективів 
студентів у вищих навчальних закладах України в 1920-і роки. На основі 
розгляду соціального складу студентства зроблено висновок про те, що так 
звана “пролетаризація” ВНЗ залишалась фактично на рівні політичних намірів 
нової влади і реально відбувалась лише у вузах інженерно-технічного профілю. 

Литвяк 
Олександр 

Історична роль фактора протестантизму 
в процесі формування державності 
Німеччини 

2000 №4 (35) 
37-45 

Ліпкевич 
Світлана 

Оборонна політика Латвійської 
Республіки щодо інтеграції у 
Північноатлантичний альянс 

2006 №5 (77) 
73-77 

У статті досліджуються основні напрямки та методи оборонної політики 
Латвії на шляху інтеграції до НАТО, простежується хода розбудови 
національного війська після набуття незалежності, аналізуються зусилля 
військово-політичного керівництва держави у сфері військового 
співробітництва. 
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Лях Роман Український флот в ретроспективі: 
погляд науковця 1997 №1 (8) 

31-32 

Мазітова Лариса 
Проблеми екології праці й охорони 
здоров'я у вугільній промисловості 
Донбасу у 50-і роки ХХ століття 

2004 №2 (60) 
16-19 

Стаття присвячена фокусній тематиці сучасної історичної думки - 
світоглядній проблемі екології праці та охорони здоров'я у вугільній 
промисловості Донбасу у 50-і роки ХХ століття. Авторка піддає аналізу 
цікавий емпіричний матеріал щодо промислової санітарії та захворюваності 
у вугільній промисловості нашого регіону і пропонує комплексні історичні 
підходи вирішення цього питання. Стаття ґрунтується на новітніх 
історичних джерелах, які оригінально інтерпретуються. Зроблено висновок, 
що інтенсивний розвиток промислового сектора економіки здійснювався 
шляхом інтенсифікації праці при мінімальній увазі держави й партії до 
рядового працівника. 

Мазітова Лариса 

Проблеми кризового стану охорони праці 
у вугільній промисловості України в 50-і 
роки ХХ століття в оцінці профспілки 
гірників 

2004 №5 (63) 
64-67 

Вперше на основі архівних матеріалів викладено і проаналізовано соціально-
організаційні і політичні причини зростання травматизму у вугільній 
промисловості України в період 1950-х років. Дано оцінку ролі професійних 
спілок, партійних органів у дотриманні норм охорони праці у вугільній 
промисловості. 

Малєєва Тетяна Кустарна промисловість Полтавської 
губернії у період з 1864 по 1914 рр. 2001 №6 (43) 

76-79 
Мармазова 
Тетяна 

Ідейні передумови і спрямованість 
Махновського руху 2001 №6 (43) 

73-76 
Мармазова 
Тетяна 

Періодизація та історичне значення 
махновського руху  2003 №4 (54) 

89-93 
В історії наймасовішого, найтривалішого, а відтак найпотужнішого 
повстанського руху в Україні часів громадянської війни, відтворення якої 
активізувалося в останнє десятиріччя, особливе місце займають проблеми 
періодизації та історичного значення. Висвітлення цих питань дослідниками 
сприятиме формуванню цілісної й об'єктивної картини боротьби 
українського народу за своє національне й соціальне визволення. 
Марциновський 
Павло 

Український експорт наприкінці XIX - 
початку XX століття  2003 №6 (56) 

89-92 
У статті розкрито загальні риси українського експорту наприкінці 
дев'ятнадцятого - початку двадцятого століття в умовах єдиного 
загальноросійського ринку. Охарактеризовано найголовніші тенденції в 
зовнішньоекономічній діяльності України. 

Марчук Василь 
Греко-католицька церква в суспільному 
розвитку України: відновлення і офіційне 
визнання на переломі 80-90-х рр. ХХ ст.  

2002 №6 (49) 
94-97 

Стаття аналізує відродження й організаційну розбудову греко-католицької 
церкви, її суспільно-виховну місію. Особлива увага приділена проблемі 
міжконфесійних відносин. Зроблено висновок, що після офіційного визнання 
греко-католицької церкви розпочався новий етап її історії - процес 
становлення і розбудови. 
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Матвійко Ірина, 
Пономарьова 
Ірина 

Етнодемографічна та етносоціальна 
характеристика греків Приазов'я (на 
прикладі дослідження погосподарських 
книг с. Мангуш 1947-1949 рр.)  

2005 №1 (67)
41-44 

Стаття піднімає актуальні питання міжетнічних відносин в районі 
українського Приазов’я. На підставі аналізу погосподарських книг грецького 
села Мангуш Першотравневого району Донецької області висвітлено 
етнічний склад населення, освітній рівень, розглянуті міжшлюбні відносини, 
охарактеризовано матеріальний добробут мешканців. Дослідження охоплює 
період 1947-1949 рр. 
Михненко 
Анатолій 

Деякі питання історії Донбасу  
1917-1920 рр. 2000 №2 (33) 

77-83 

Мишечкін 
Геннадій 

Діяльність вищих навчальних закладів 
недержавної форми власності з 
підготовки істориків в Україні  
(90 - і рр. ХХ - початок ХХІ ст.)  

2004 №5 (63) 
71-76 

У статті висвітлюються деякі аспекти діяльності вищих навчальних 
закладів недержавної форми власності (матеріально-технічна і науково-
інформаційна база, особливості навчально-виховного процесу, забезпечення 
науково-педагогічними кадрами), які готували фахівців з історії у 90-х рр. ХХ - 
на початку ХХІ століття. Автором надано практичні рекомендації щодо 
вдосконалення цього процесу. 

Мишечкін 
Геннадій 

Забезпечення історичних факультетів 
вищих навчальних закладів України 
науково-педагогічними кадрами у 1990-
1995 рр. 

2004 №7 (65) 
55-59 

Даний науковий доробок присвячено деяким аспектам забезпечення 
історичних факультетів вищих навчальних закладів України науково-
педагогічними кадрами у перше п'ятиріччя 90-х років. Визначено здобутки та 
труднощі цього процесу. 

Міхеєва Оксана 
Кримінальна злочинність перехідних 
історичних періодів. Досвід для 
сьогодення 

1998 №5 (22) 
35-39 

Міщук Андрій 
Роль Юліана Целевича в процесі 
вдосконалення діяльності товариства 
"Руська бесіда" 70-80-х рр. XIX ст.  

2006 № 2 (74) 
50-53 

У статті в тісному зв'язку з конкретно-історичною ситуацією, що склалася 
на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст., проаналізовано внесок 
Юліана Целевича (народовця) в процес удосконалення діяльності культурно-
освітнього товариства "Руська бесіда". Дослідження автора, нові факти, 
введені ним у науковий обіг, підтверджують, що Ю. Целевич без 
перебільшення був одним із провідних діячів національного відродження 
українців Галичини в другій половині ХІХ ст. 

Морозов Руслан Переселенський рух білоруського народу 
в 20-30 рр. ХХ сторіччя 2006 № 5 (77) 

70-72 
У статті проаналізовані передумови, причини, і механізми міграції білорусів 
на Донбас та інші території України у 20-30-і рр. ХХ ст. На думку автора, 
міграційні процеси серед білорусів саме в цей період почали 
упорядковуватися органами державної влади, а сама міграція набула 
статусу державної політики, наслідком якої став соціально-політичний 
феномен компактного проживання білорусів за межами своєї республіки. 
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Мотенко 
Ярослав 

Національне питання в ідеології 
селянського руху в Харківській губернії 
(1917-1921 рр.) 

2002 №4 (47) 
43-47 

На основі ґрунтовного аналізу літературних джерел, в тому числі й 
унікальних, подано аналіз спроб аграрного населення Харківської губернії 
вирішити національне питання під час Української революції 1917-1921 рр. 
Висвітлено вплив національного чинника на ідеологію селянського руху в 
регіоні, розкриті регіональні особливості вирішення національного питання 
місцевим селянством. Показано, що частина селянства губернії 
співпрацювала з УКП (б), але поряд співіснували й дві інші течії селянського 
руху - "уенерівське" й махновське повстанство, які мали власні суспільні 
уподобання. Неодностайність селянства у поглядах на вирішення 
національного питання призвела до загострення етнічних протиріч, 
ескалації збройного конфлікту в регіоні й ослаблення організаційної єдності 
селянського руху в Харківській губернії. 

Мотенко 
Ярослав 

Безпартійні селянські конференції як 
засіб формування політичної культури 
селянства Харківщини (1920 р.) 

2006 №2 (74) 
62-64 

У пропонованій статті ставиться мета висвітлити роль повітових 
безпартійних селянських конференцій Харківської губернії як політичного 
фактора регіону. Показано, що більшовицький режим у 1920 р. апробував на 
Харківщині механізми нав'язування громадянам тоталітарної політичної 
культури, а найчисленніша соціальна група в регіоні - селянство - захищала 
власне бачення громадянських прав і свобод. 

Мусаєва Улькер З історії сходознавчих досліджень у 
Кримській АРСР 2003 №6 (56) 

82-84 
Автор висвітлює роки життя та творчої діяльності відомого вченого 
В.Й.Філоненка, зокрема його підходи до вивчення етнографії народів Криму. 
Відкриті і проаналізовані деякі маловідомі і невідомі роботи В.Й.Філоненка. Це 
допомагає відтворити загальну картину сходознавчих студій в Україні у 
1920-і роки. 

Непомнящий 
Андрій 

Сходознавчі студії в історичному 
кримознавстві в першій половині XIX 
століття  

2003 №6 (56) 
84-89 

У науковій розвідці відтворено сторінки сходознавчих студій у контексті 
вивчення біобібліографії істориків-кримознавців. Дослідження проведене 
згідно програми вивчення національних меншин в Україні. Автор ґрунтовно 
досліджує самобутній внесок представників російської тюркологічної школи 
ХІХ ст. І. М. Березіна і В. В. Григор'єва у розвиток історичного краєзнавства 
Криму. 

Нестеренко 
Роман 

Економічне диво Іспанії в ретроспективі 
(60-90-і). Нові погляди на особливості 
росту 

2000 №5 (36) 
58-61 

Нестерцова 
Світлана, 
Нестерцова 
Олександра 

Бюрократичний судовий апарат царської 
Росії корупційні прояви і запобіжні заходи 2000 №6 (37) 

36-38 
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Нікітенко 
Костянтин 

Приватні підприємства України в умовах 
переходу до нової економічної політики 
(1921-1922 рр.) 

2004 №2 (60) 
36-39 

У статті на підставі архівних господарських документів, а також періодики 
автор аналізує розвиток приватного підприємництва України в соціально-
економічних та політичних умовах переходу до НЕПу. Зосереджується увага 
на висвітленні подій та ставленні до приватного підприємця з боку 
радянської преси у 1921-1922 роках. 

Нікітенко 
Костянтин 

Кредитування приватних підприємств 
України на початку нової економічної 
політики (1921-1923 рр.) 

2004 №5 (63) 
50-54 

У статті досліджуються процеси кредитування приватного 
підприємництва в 1921-1923 роках. Проводиться порівняльний аналіз 
фінансування кредитними установами України різних груп клієнтури на 
початковому етапі нової економічної політики. 
Нікітенко 
Костянтин 

Роль кредитування промислової 
кооперації України в умовах НЕПу 2006 №1 (73) 

60-63 
У статті досліджено значимість кредитування для функціонування 
промислової кооперації в умовах нової економічної політики. Проведено аналіз 
фінансування промкооперації України кредитно-банківською системою. 

Нікітенко 
Костянтин 

Боротьба партійно-господарських органів 
за "радянське обличчя" промислової 
кооперації в Україні 1920-х рр. 

2006 №2 (74) 
65-68 

У статті досліджуються політико-економічні особливості боротьби 
партійно-господарських органів за встановлення контролю над системою 
промислової кооперації в умовах НЕПу. Проведений аналіз дозволяє зробити 
висновок, що всеохоплююче кооперування кустарів мало на меті їх 
пролетаризацію та одержавлення промкооперативів. Партійно-господарські 
державні органи, взявши на себе функції головного керівника та 
координатора діяльності промкооперації: організаційної, господарської тощо 
- разом з тим поставили її у вузькі рамки залежності від ідеологічно-
політичних рішень. Таким чином, тоталітарна система, підпорядкувавши 
кооперацію в політичному та організаційному відношеннях, фактично 
позбавила її первісної суті - приватногосподарського принципу. 

Нікітенко 
Костянтин 

Методологічний інструментарій 
дослідження недержавного сектора  
промисловості України в умовах НЕПу 

2006 №3 (75) 
73-75 

В статті розглядається методологія дослідження недержавного сектора 
промисловості України в роки НЕПу (нової економічної політики). Дається 
аналіз наукових підходів, принципів використання як загальнонаукових, 
міждисциплінарних, так і спеціально-історичних методів дослідження 
проблеми, що сприяє її системному висвітленню. 

Ніколаєнко 
Наталя 

Функції релігії та їх зв'язок з охоронно-
правничими функціями держави: 
історичний аспект 

2004 №3 (61) 
75-79 

Проблема, яка розглядається в статті, є фокусною для сучасного 
суспільства. Аналізуються основні функції релігії крізь призму суспільного 
життя, проводяться паралелі з аналогічними функціями держави. 
Доводиться необхідність конструктивної взаємодії духовної та світської 
основ нашого життя задля успішного розвитку і процвітання сучасного 
суспільства. 
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Нікольський 
Володимир 

Українці Донеччини, репресовані в 1937-
1938 рр.: соціологічний аналіз статистики 1995 №3 (3) 

37-44 

Нікольський 
Володимир 

НЕП 1920-х років на Донбасі: досвід для 
сьогодення 1996 

№5-6 
(5-6) 
57-61 

Нікольський 
Володимир Голод 1925 року на Донбасі 1997 №1 (8) 

25-28 

Нікольський 
Володимир 

"Особлива папка Політбюро ЦК КПУ": 
документи надзвичайної секретності  1997 

№4 (11)
38-41, 
№6 (13)
48-51 

Новгородський 
Олег 

До питання про історію Російської 
Православної церкви за кордоном 1999 

№1-2 
(25-26) 
63-66 

Новікова 
Світлана 

Внесок греків у розвиток торгового 
судноплавства в Азовському морі (друга 
половина ХІХ – початок  
ХХ ст.) 

2005 № 6 (72) 
90-92 

У статті показано внесок греків у розвиток торгового судноплавства в 
Азовському морі у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст., розкрито 
діяльність грецьких торгових фірм і їх роль у становленні та економічному 
розквіті найбільших портових міст Азов'я - Таганрога і Маріуполя. 
Папазова 
Анжела 

Проникнення ордену єзуїтів у 
східнослов'янські землі 2000 №1 (32) 

57-61 

Пахоменко 
Сергій 

Заходи Донецького обкому КПУ щодо 
національно-культурного розвитку 
грецької спільноти Приазов'я у роки 
перебудови  

2003 №4 (54) 
77-81 

У статті висвітлюється реалізація національної політики КПРС у 
регіональному зрізі шляхом розгляду процесу забезпечення національно-
культурних потреб грецького населення Донецької області в період 1987-
1991 рр. 

Перепелиця 
Євген 

Українсько-італійське інвестиційне 
співробітництво у контексті 
двосторонньої економічної співпраці 
1990-х - 2000-х рр.  

2005 №4 (70) 
65-67 

Стаття присвячена актуальному питанню розгортання економічної 
співпраці України з країнами Європейського Союзу. Показано, що розвиток 
інвестиційної взаємодії України та Італії протягом 1990-х - початку 2000-х 
років характеризується в основному залученням італійського капіталу у 
економіку України. Виділено і охарактеризовано три етапи українсько-
італійського інвестиційного співробітництва: І - 1992-1995 рр.; ІІ - 1996-2000 
рр.; ІІІ - 2001-2005 рр. 

Петровський 
Володимир 

Спадщина радянського періоду та 
українсько-російські відносини кінця XX 
століття (очима заходу)  

2000 №1 (32) 
35-41 

Петровський 
Володимир 

Етнолінгвістичний аспект сучасних 
українсько-російських взаємин 2000 №2 (33) 

68-73 

Петровський 
Володимир 

Динаміка українського націоналізму і 
російське суспільство (на базі новітніх 
історіографічних джерел Заходу) 

2000 №4 (35) 
48-55 
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Петровський 
Володимир 

Феномен російського націоналізму та 
сучасні українсько-російські стосунки у 
відображенні вчених далекого зарубіжжя  

2000 №5 (36) 
51-58 

Петровський 
Володимир 

Пошуки моделей розвитку Росії і України 
в історичному та європейському вимірах: 
порівняльний аспект (найновіші західні 
дослідження) 

2001 №2 (39) 
62-71 

Петровський 
Володимир 

Історичне минуле як чинник сучасних 
українсько-російських відносин 
(зарубіжна історіографія) 

2002 №1 (44) 
58-65 

На основі ґрунтовного огляду та аналізу зарубіжних джерел висвітлена 
проблема історичного минулого як чинника українсько-російських відносин. 
Підкреслено широкий спектр поглядів зарубіжних дослідників. Зауважена 
тенденція до зменшення сприйняття України в контексті російської 
держави. Зокрема зазіхання Росії на історичну спадщину України (напр., 
вживання терміну «Київська Росія» замість «Київська Русь») західними 
дослідниками (І.Кохан, США) розцінюються як «історичний бандитизм». 
Зроблено висновок про актуальність створення нової пострадянської 
історіографії України, яка б послужила цілям консолідації суспільства. 

Петровський 
Володимир 

Оцінка пострадянологією стану та 
перспектив українсько-російських 
відносин на початку XXI ст. 

2002 №7 (50) 
56-61 

Подано огляд і аналіз оцінок відомих політологів щодо сучасних українсько-
російських відносин, а також їх перспектив. В цьому плані акцентується 
увага на мовному факторі в Україні, простежуються історичні паралелі з 
рядом країн Європи, подаються оцінки євроатлантичних прагнень і 
реального руху України. Виокремлено причини, які заважають Україні сьогодні 
і в найближчому майбутньому одержати статус країни з євроатлантичною 
належністю. Зроблено висновок, що вирішальними для долі України і Росії 
можуть бути подальші роки – не раніше 2010-2015, коли зміцніють 
інститути громадянського суспільства та, імовірно, зникнуть авторитарні 
тенденції. 

Петровський 
Володимир 

Чи настала нова фаза в українсько-
російських відносинах (за сторінками 
західних видань)?  

2003 №7 (57) 
66-70 

Автор відстежує еволюцію в українсько-російських відносинах за останні 12 
років з погляду закордонних аналітиків. Показана складність і 
багатоваріантність існуючої ситуації. Увага акцентована на можливих 
алгоритмах розвитку подій як всередині країн, так і між ними на тлі 
розширення ЄС і НАТО. Особливі загрози для України як суверенної держави 
закордонні аналітики вбачають у диференційованості етнічного складу її 
областей (Схід і Захід), економічній залежності (енергоносії) від Росії, 
відсутності чіткого курсу в ще не сформованої нової еліти, брак її 
патріотизму, а також в існуванні в Росії політичних і економічних сил, що 
тримають курс на нову інтеграцію навколо РФ. Зроблено висновок, про 
очікуване розширення співробітництва Україна - Росія (зокрема, 
економічне), малу імовірність одновекторного прозахідного курсу України в 
майбутньому. 
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Петровський 
Володимир Грузія після „революції троянд”  2005 №6 (72) 

66-75 
У статті подано історичний аналіз економіко-політичних процесів у Грузії від 
початку її існування як самостійної держави з 1990 р. Автор доходить 
висновку, що сповідування європейських цінностей для цієї країни є досить 
далекою перспективою, оскільки спершу треба вирішити нагальну проблему 
територіальної цілісності і зовнішніх стосунків з країнами-сусідами, 
передовсім з Росією. 
Петровський 
Володимир Молдова: в лабіринті проблем 2006 №1 (73) 

70-78 
Стаття містить історико-політичний аналіз подій в Молдові від початку 
здобуття нею незалежності і до сьогодні. Автор вводить в науковий обіг 
нові факти і джерела, визначає причини молдавсько-придністровського 
протистояння і рівень соціальної конфліктності. 

Пірко Василь Південно-східна Україна: короткі нариси 
з історії  1995 

№1 (1) 
32-35, 
№2 (2) 
33-38 

Пірко Василь Наступ царату на землі Війська 
Запорізького 1998 

№1-2 
(18-19) 
54-58, 
№3 (20) 
48-54 

Пірко Василь Заселення Степової України в ХVI-ХVIII 
ст. 1998 №5 (22) 

32-34 

Пірко Василь Кальміуська паланка 1999 №6 (З0) 
с. 48-52 

Пірко Василь Витоки промисловості Донбасу  2005 № 3 (69) 
98-103 

Витоки промисловості Донбасу здебільшого пов'язують з відкриттям 
кам'яного вугілля та інших корисних копалин у краї на початку 20-х рр. ХVІІІ 
ст. російським рудознавцем Г.Капустіним. Найбільше це твердження 
знайшло поширення в наукових дослідженнях та публіцистиці реґіону на 
початку 1970-х рр. у зв'язку з офіційним відзначенням 250-річчя відкриття 
Донбасу. В 2002 р. за ініціативою Івана Костирі редакція газети "Жизнь" 
зібрала представників різних наукових і навчальних закладів з метою 
обговорення можливості відзначення 280-річчя Донбасу як промислового 
реґіону України. Однак більшість з присутніх не підтримали цієї ідеї, 
доводячи, що витоки промисловості краю сягають глибокої давнини. Адже 
тут ще в кам'яну добу добували кремінь і виготовляли з нього різні знаряддя 
праці, згодом стали розробляти поклади міді, а відтак і заліза, а найбільш 
відомий реґіон Донбасу, з давніх часів і до сьогодення своєю сіллю. Про 
початковий етап розвитку цієї галузі йдеться в статті, в основу якої 
покладені здебільшого матеріали архівів та публікацій джерел. 

Пішванова 
Тамара 

Вивчення історії українського козацтва і 
Козацько-Гетьманської держави в 
західній діаспорі у другій половині ХХ ст. 

2006 №4 (76) 
75-83 

Подано ґрунтовний огляд і аналіз праць українських істориків Західної діаспори 
з історії українського козацтва і козацько-гетьманської держави. Зокрема, 
автор акцентує увагу на доробку Л. Винара, О. Барана, О. Оглоблина, Т. 
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Мацьківа, І. Назарка, Д. Олянчина, О. Вінтоняка. Робиться загальний висновок, 
що в їх працях простежується панування схем М. Грушевського: безпе-
рервність історичного процесу в Україні і відмінність перебігу історичних 
процесів України та Великоросії. Завдяки історикам-емігрантам на науковій 
ниві розроблялися такі ділянки історії України, вивчення яких було неможливе 
за радянських часів в Україні другої половини XX ст. 

Подибайло 
Марія 

Моделювання національної політики 
більшовиків через призму політики 
українізації (1920- початок 30-х рр.)  

2001 №6 (43) 
68-71 

Пономарьова 
Ірина 

Сучасні напрями етнологічних 
досліджень греків Північного Приазов'я  2003 №7 (57) 

85-90 
Автор досліджує етногенез греків українського Приазов'я. 
Використовується компаративний аналіз специфіки діалектів румеїв та 
урумів, їх антропологічні та культурні відмінності. Робиться висновок, що 
одна з особливостей культури та історії маріупольських греків - вплив або 
безпосередня участь народів егейського світу у найтісніших зв'язках з 
народами Передньої Азії та Криму. У сфері наукових інтересів дослідників 
етнічної історії маріупольських греків повинні перебувати Кримсько-
Малоазіатський і Балканський регіони. 

Пономарьова 
Ірина 

Етнічна специфіка духовної культури 
греків Приазов'я (за матеріалами 
весільної обрядовості)  

2003 №8 (58) 
102-106

У статті розглядається етнічна специфіка греків українського Приазов'я в 
контексті їх історичних контактів на прикладі весільної обрядовості. 
Визначено етнодиференціюючі ознаки в культурі румеїв і урумів, 
співвідношення давньогрецької та тюркської основи з пізнішими етнічними 
компонентами, взаємодія з елементами інших культур. Проаналізовано 
сучасний стан весільної обрядовості. 
Пономарьова 
Ірина 

Етнокультурні контакти греків Приазов'я 
(на прикладі традиційної грецької кухні)  2004 №3 (61) 

65-67 
Греки - третій за чисельністю етнос у Донецькій області. Маріупольські 
греки переселилися в Приазов'я з Криму більш як 200 років тому і до сьогодні 
зберігають свою традиційну культуру і мову. Увагу дослідників 
привертають етнокультурні контакти греків Приазов'я. Автор простежує 
їх у раніше недослідженій сфері - на прикладі грецької кухні, що дає нові 
можливості для дослідження міжетнічної інтеграції народів Причорномор'я, 
Середземномор'я та країн Близького Сходу. 

Пономарьова 
Ірина 

Російський етнографічний музей як 
зберігач традиційної культури 
маріупольських греків 

2004 №7 (65) 
59-62 

У статті вперше виконано ґрунтовний огляд та аналіз колекцій музейних 
предметів Російського етнографічного музею (Санкт-Петербург), які 
відображають традиційну культуру греків Приазов'я. Зроблено висновок, що 
кожний експонат і фотодокумент являє науковий інтерес, оскільки несе 
інформацію, яку на сьогодні часто неможливо відновити. Музейні предмети, 
зібрані в РЕМ, відбивають етнічні процеси, що відбувалися в середовищі 
маріупольських греків. Поряд з іншими джерелами, вони дають додаткову 
можливість для вчених простежити генетичні, історичні й культурні зв'язки 
цього народу й допомагають заповнити відсутні ланки в їх етнічній історії. 
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Пономарьова 
Ірина 

Етимологія та походження назв грецьких 
населених пунктів у Приазов'ї 2006 №6 (78) 

96-99 
У даній статті представлено етимологію та походження назв грецьких 
населених пунктів, які формувалися під впливом історичних, географічних, 
соціально-економічних та культурно-побутових чинників. У 1779-1780 рр. 
кримські християни заселили місто Маріуполь та 20 сіл, де й донині 
мешкають їх нащадки: греки-еллінофони (румеї) та греки-тюркофони 
(уруми). 

Рибаченко Лідія З історії підготовки національних кадрів 
для зарубіжних країн 1999 №6 (З0) 

44-48 

Роговий 
Владислав 

Роль Микити Шаповала в організації 
допомоги українському студентству  
в еміграції 

2006 №6 (78) 
84-88 

У статті проаналізовані процеси становлення системи освіти української 
еміграції на початку 20-х рр. ХХ ст. Висвітлено роль Микити Шаповала - 
видатного науковця, громадського діяча і одного з чільних міністрів уряду 
УНР - в організації і функціонуванні навчальних закладів для українських 
студентів-емігрантів. На підставі щоденникових записів самого М. 
Шаповала, свідчень його сучасників, інших архівних матеріалів показано 
мінливість в плині часу позиції чеського уряду щодо перебування на 
території ЧСР українських навчальних закладів, події, що сприяли і заважали 
їх становленню і розвитку, а також інші маловідомі сучасному українському 
читачу факти, що характеризують настрої і прагнення української 
інтелігенції на чужині. 

Розумний 
Віталій 

Іслам і християнство в третьому 
тисячолітті: протистояння чи діалог? 1999 

№1-2 
(25-26) 
67-70 

Романишин 
Юрій 

ОУН і УПА як історична реальність 
суспільно - політичного життя України  2005 №2 (68) 

47-55 
У статті розкривається процес боротьби українського народу за 
національну незалежність у 40-50-х рр. ХХ ст. Рушійною силою цієї боротьби 
автор вважає Організацію українських націоналістів (ОУН), передумови 
виникнення та історичний розвиток якої він прослідковує до 1956 року. 

Рощина Лариса 

Реалізація принципів та критеріїв 
формування колективів слухачів 
православних духовних навчальних 
закладів в незалежній Україні 

2004 №2 (60) 
23-25 

У статті розкриті основні принципи комплектування православних освітніх 
установ України у XVII - xix ст. та дано їх порівняння з сучасними (починаючи 
з 1990-х років). Автор показує, що відхід від станового принципу 
комплектування учнівських та студентських колективів цих установ привів 
до якісних змін їх складу. 
Рудченко 
Катерина 

Економічний аспект в історичному 
розвитку степового лісорозведення 2006 №2 (74) 

58-62 
У статті узагальнено наукову інформацію про економічне підґрунтя 
степового лісорозведення, починаючи з 50-х рр. XIX ст. У науковий обіг 
залучено нові архівні джерела про степове лісорозведення в Україні. Автор 
обґрунтовує вагомий економічний внесок лісового господарства в розвиток 
краю, простежує становлення видів господарської діяльності в 
лісорозведенні, доводить його значення для сільського господарства. 
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Саржан 
Анатолій 

Відбудова металургійного комплексу 
Донбасу у перші повоєнні роки  
(1945-1950 рр.)  

2005 №2 (68) 
55-58 

У статті розглядається малодосліджена сучасними вченими проблема 
розвитку промислового комплексу Донбасу у перші повоєнні роки. На основі 
опублікованої літератури і архівних джерел проаналізовані процеси, які 
відбувалися у металургійній галузі. Особлива увага зосереджена на питаннях 
відновлення виробничої інфраструктури, формування трудових колективів, 
технічної модернізації галузі. 
Сівер 
Олександр 

Етнонаціональна ідеологія: приклад 
чорноморських шапсугів (Росія)  2002 №5 (48) 

52-55 
Стаття присвячена змісту та проявам етнонаціональної ідеології 
чорноморських шапсугів - етнічної групи адигів і національної меншості 
Краснодарського краю Російської Федерації. Увага акцентується на 
історичній складовій цієї ідеології та спробах реконструкції власної культури. 
Автор приходить до висновку, що сучасна ідеологія шапсугів містить риси 
як національного патріотизму, так і відчуття єдності з адигейцями 
Республіки Адигея. 
Сівер 
Олександр 

Сутність етнічної ідентифікації як 
теоретична проблема етнології  2002 №6 (49) 

88-91 
Стаття присвячена найбільш дискусійній проблемі у світовій етнології – 
проблемі сутності етносу як поняття і явища. У статті наводяться 
основні думки й теорії, що існують з цього приводу (у тому числі в Росії), а 
також власне бачення автором цього питання. 
Соболь 
Валентина 

Діаріуш Дмитра Туптала: реінтерпретація 
в світлі проблем наратології 2001 №2 (39) 

71-74 

Стефанюк 
Галина 

Німецька освітня політика на окупованій 
території України (1941-1944 рр.) в 
історіографії  

2003 №7 (57) 
49-54 

Вперше виконано ґрунтовний огляд вітчизняної і зарубіжної історіографії 
проблеми. Розглядаються історичні дослідження політики німецького 
окупаційного режиму в Україні. Зроблено висновок про упередженість підходів як 
радянських, так і багатьох зарубіжних авторів. Констатовано, що проблема 
неупередженого вивчення даного питання поставила українських вчених перед 
необхідністю перегляду багатьох положень, критеріїв оцінки історичних подій і 
висвітлення окремих питань, на які історична наука ще не дала відповіді. 

Стефанюк 
Галина 

Українське вчительство Західної України 
в період німецького "нового порядку" 
(1941-1944 р.) 

2004 №4 (62) 
60-63 

В статті проаналізовано систему підготовки та підвищення фахового рівня 
педагогічних кадрів на території Західної України в період німецької окупації. 
Висвітлено діяльність Українського учительського об'єднання праці та 
розглянуто становище українського вчительства в умовах війни. 
Стефанюк 
Галина 

Українське питання в контексті німецької 
східної політики (1941 - 1944 рр.) 2006 №1 (73) 

63-66 
У статті відображено місце України в політичних планах нацистської 
адміністрації, а також проаналізовано адміністративний поділ її території 
між райхскомісаріатом Україна, Трансністрією та Генеральним губерна-
торством. Автор доходить висновку, що використовувати економічну 
потужність України німецька окупаційна влада планувала за допомогою 
розгалуженої системи цивільного і військового управління, орієнтованої на 
виключне задоволення потреб Вермахту. 
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Стівенс Наталя 
Кримські татари і фактор турецького 
впливу в українсько-російських дебатах 
стосовно Криму 

2004 №2 (60) 
19-23 

У статті досліджується вплив кримськотатарського фактора на 
внутрішньополітичну ситуацію в Криму й українсько-російські та українсько-
турецькі взаємини. Автор простежує проблему від другої половини XVIII 
століття до сьогодні. 
Стременецька 
Вікторія 

Українізація державного апарату на 
півдні України в 1923-1925 рр. 2000 №1 (32) 

52-57 

Стременецька 
Вікторія 

Проведення українізації в сільській 
місцевості Півдня України у 1920-1930 
рр.  

2001 №1 (38) 
37-42 

Студінський 
Володимир 

Раціоналізаторство та винахідництво на 
підприємствах паперової промисловості 
України (20-80 роки XX ст.) 

2001 №5 (42) 
74-77 

Студінський 
Володимир 

Формування заробітної плати у 
паперовій промисловості України в 
першій половині 1920-х років  

2001 №6 (43) 
71-73 

Студінський 
Володимир 

Розвиток сировинної бази паперової 
промисловості України у ХХ столітті: 
історія проблеми 

2002 №1 (44) 
65-68 

В історико-економічному дослідженні простежено розвиток паперової 
промисловості України в XX ст. Виділено і охарактеризовано три її стани - у 
1920-30 рр., 1950-60 рр. та на початок 1990-х років, які виділяються 
активним пошуком нової сировинної бази. Зроблено висновок про існування 
проблеми сировинного забезпечення цієї галузі до сьогодні. 

Студінський 
Володимир 

Організація та оплата праці робітників на 
папероробних підприємствах України у 
80-90-х рр. ХІХ ст.  

2002 №2 (45) 
28-31 

В економіко-історичному дослідженні на прикладі папероробних підприємств 
України кінця XIX ст. простежено з сучасних позицій питання організації та 
оплати праці робітників. Актуальність такого дослідження обумовлюється 
тим, що ці питання радянська історична наука намагалася або обходити, 
або розглядала заідеологізовано. Автор показує, що у досліджуваний період 
починає формуватись законодавча база, яка регулює виробничі, соціальні 
стосунки між робітником і роботодавцем, запроваджуються різні форми 
оплати праці на підприємстві, створюється певна соціально-побутова 
сфера, яка впливала на якість життя робітників. 

Студінський 
Володимир 

Висвітлення питань розвитку 
українського папірництва у польській 
історіографії  

2002 №5 (48) 
50-52 

На основі польських архівних джерел виконано огляд і аналіз розвитку 
українського папірництва. Показано, що польська історіографія широко 
представлена інформаційним, аналітичним, документальним та 
картографічним матеріалом, який висвітлює питання розвитку папірництва 
в українських землях. Це дає можливість розглядати визначену проблему 
різноаспектно як у часовому вимірі, так і в територіальному просторі. 
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Студінський 
Володимир 

Соціальні протистояння у паперовій 
галузі України на початку ХХ століття  2003 №7 (57) 

70-73 
В статті розглянуті питання соціальних протистоянь на переробних 
підприємствах України на початку ХХ століття. Визначено, що головними 
причинами таких конфліктів були насамперед економічні негаразди як на 
виробництвах, так і у суспільстві в цілому. Підкреслено, що у періоди 
гострих суспільних конфліктів, як то революційні події 1905 та 1917 років, 
протистояння робітників з роботодавцями на паперових підприємствах 
України набували політичного забарвлення. 

Студінський 
Володимир 

Здійснення політики спеціалізації 
целюлозно-паперових підприємств 
України в 1960-і роки  

2003 №8 (58) 
77-81 

В статті розглянуто етап спеціалізації паперових виробництв у 60-і роки 
ХХ століття. Головним завданням здійснення такої політики було 
досягнення високих темпів виробництва. В результаті проведених заходів 
фактично була визначена стратегія розвитку паперової промисловості 
взагалі та підприємств галузі до кінця 90-х років минулого століття. 

Ступак Федір Навчально-виховні заклади приказів 
громадської опіки  2003 №4 (54) 

93-96 
Стаття присвячена малодослідженому питанню діяльності в Україні кінця 
XVIII - середини ХІХ ст. навчально-виховних закладів, які перебували під 
державною опікою. Зокрема, розглянуто діяльність сирітських будинків - 
Волинського, Київського, Чернігівського та ін. Зроблено висновок, що 
діяльність приказів соціальної опіки відіграла позитивну роль у забезпеченні 
потреб соціальної підтримки дитинства у період, який вивчається. 

Ступак Федір Богадільні та виправні установи приказів 
громадської опіки в Україні  2003 №7 (57) 

79-82 
У статті розкривається діяльність особливих установ системи приказів 
громадської опіки в Україні - богаділень та виправних установ. 
Підкреслюється, що ці установи мали позитивне значення у соціальній 
підтримці населення. 

Ступак Федір З історії приказної медицини  2003 №8 (58) 
81-85 

Стаття висвітлює загальні питання організації системи охорони здоров'я в 
Україні після реформи 1775 р. - приказної медицини, медичних управ. 
Простежено діяльність медичних установ в Київській, Катеринославській, 
Волинській, Полтавській та ін. губерніях, Одесі, Сімферополі, Херсоні тощо. 
Висвітлюється фахова лікарська діяльність Ст. Руданського. 

Стяжкіна Олена 
Якісні характеристики моделювання 
жіночого образу в ЗМІ України в 50 - на 
початку 90 років 

2001 №5 (42) 
83-87 

Титаренко 
Дмитро 

Стан освіти на Донеччині в 1941 -1943 
рр. за матеріалами окупаційної 
періодичної преси  

2000 №1 (32) 
61-64 

Тодоров Ігор Джерела студіювання європейської та 
євроатлантичної інтеґрації України 2006 №4 (76) 

84-87 
У статті зроблено огляд джерельної бази з питання інтеґрації України до 
європейських та євроатлантичних структур. Запропонована класифікація 
джерел за принципом розподілу за походженням. Відстежені можливості 
проаналізованих матеріалів щодо достовірності студіювання інтегративних 
можливостей України. 



 185

1 2 3 4 
   5 

Тригуб 
Олександр 

Історія заснування єпархії 
Катеринославської та Херсонської  
(1775-1837) 

1999 №5 (29) 
53-57 

Фесенко Андрій Розвиток обновленського руху в 
східному регіоні України у 20-х рр. ХХ ст. 2006 №3 (75) 

76-81 
Автор на багатому ґрунті літературної та джерельної бази аналізує та 
узагальнює особливості розвитку обновленського руху в східному регіоні 
України у 1922 - 1929 рр. Вплив обновленського руху на суспільно-політичне 
життя України у контексті взаємовідносин державної влади та церкви 
відігравало визначну роль, і тому вивчення цих відносин повинно заповнити 
наявні фактологічні прогалини та дозволяє встановити специфіку взаємин 
між радянською владою та православною церквою в досліджуваний період. 

Футулуйчук 
Василь 

Досвід становлення національних 
силових структур (XI1919-VII1920) 1999 

№1-2 
(25-26) 
53-55 

Футулуйчук 
Василь 

Використання у сучасному виховному 
процесі традицій військово-патріотичного 
виховання Української Галицької Армії 
ЗУНР (1918-1920 рр.) 

1999 №4 (28) 
52-55 

Футулуйчук 
Василь 

Історична цінність козацької спадщини у 
вихованні патріотизму українських вояків 
1914-1920 рр.  

2002 №2 (45) 
31-34 

На основі великого фактажного матеріалу проаналізовано вишкіл та 
військово-патріотичне виховання воїнів Української Галицької армії та 
формувань Українських січових стрільців. Виокремлено основні фактори цих 
процесів, зокрема підкреслено, що січове стрілецтво УГА шляхом активного 
широкомасштабного військового вишколу і патріотичного виховання 
створило новий тип українця - свідомого борця за соборну самостійну 
Україну. Досвід стрілецького руху, який базувався на традиціях козацької 
спадщини є корисним для національно-патріотичного виховання та вишколу 
сучасної молоді, воїнів, курсантів усіх силових структур в Україні. 
Футулуйчук 
Василь, 
Футулуйчук 
Микола, 
Хруслов Борис 

Ретроспектива державотворчих процесів 
в Україні  2003 №5 (55) 

67-73 

В статті подано історичний екскурс державотворення в Україні, зокрема 
останнього 12-річного періоду 1991-2003 рр. Констатується, що за 12 років 
незалежності в історико-правничій науці та інших суспільних науках, як і в 
інших прикладних науках, відбулась революція в психології більшості вчених, 
їх суб'єктивних поглядах на суспільні історико-правові явища, факти. Автори 
статті порушують проблему повернення до найважливіших пам'яток 
правової культури, які на певному історичному етапі мали і мають значні 
заслуги перед українським народом у формуванні правової стратегії 
державотворчих процесів. 

Христофорова 
Олександра 

Рівень та структура заробітної плати 
робітників металургійної промисловості 
Донецького регіону (1900-1914 рр.) 

1999 №4 (28) 
58-61 

Чальцева Олена Православна церква та болгарське 
національне відродження (50-70 рр. XIX ст.) 1999 

№1-2 
(25-26) 
60-62 
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Червоненко 
Галина 

Історико-правові аспекти діяльності 
адміністративної служби міліції України  
у другій половині 60-70-х рр. ХХ століття 

2004 №3 (61) 
58-61 

У статті досліджується діяльність адміністративної служби міліції України у 
другій половині 60-х - 70-х рр. XX ст., її організаційно-правові засади, які були 
спрямовані на забезпечення охорони громадського порядку, своєчасне 
попередження, припинення та розкриття злочинів. 

Чередниченко 
Олександр Іон Ілієску: історико-політичний портрет 2006 

№5 (77) 
77-82, 
№6 (78) 
100-106

Стаття являє собою історико-політичну розвідку про життя та діяльність 
Іона Ілієску - видатного політичного діяча сучасності, керівника Румунії з 
1990 по 2004 рік. Виклад відрізняється оригінальністю авторської трактовки 
як подій румунської революції 1989 р. і подальшого розвитку країни під 
проводом Ілієску, так і особистих обставин життя і кар'єри екс-президента 
Румунії. 
Друга частина дослідження життя і діяльності екс-президента Румунії Іона 
Ілієску розкриває соціально-політичні обставини, на тлі яких відбувається 
становлення політичної кар'єри цього румунського лідера. Визначені 
передумови сучасного зовнішньополітичного курсу Румунії, які були 
сформовані саме за часів другого правління І. Ілієску. 

Шалашна 
Наталія 

Діяльність Одеського товариства історії 
та старожитностей у галузі вивчення і 
збереження книжкових пам'яток (перша 
половина ХІХ ст.) 

2006 №5 (77) 
57-61 

Стаття присвячена одному з аспектів науково-теоретичної та практичної 
діяльності Одеського товариства історії та старожитностей, а саме 
плідній праці членів цієї організації в галузі виявлення, збереження й 
дослідження книжкових пам'яток на території Південної України у першій 
половині ХІХ ст. Аналізується методика й завдання цієї діяльності, 
визначаються найбільш вагомі здобутки Одеського товариства. 
Розглядається роль науковців Одеси у початковому етапі формування 
української історії книги як самостійної науки. 

Шарпатий 
Віктор 

Кадрові зміни в Наркоматі соціального 
забезпечення УРСР в період 
становлення тоталітаризму  

2006 №2 (74) 
69-72 

У статті досліджується еволюція керівного складу Наркомату соціального 
забезпечення УСРР від 1919 до 1934 рр. Висвітлюється специфіка кадрових 
призначень і своєрідність колективної біографії партноменклатури. У ході 
дослідження автор виокремлює дві фази функціонування Наркомсоцзабезу: 
початкову (1919-1921 рр.) та стабільного розвитку (1922-1934 рр.), а також 
відзначає роль національного та територіального чинників у політичній 
кар'єрі наркоматівських посадовців. 
Шевченко 
Анатолій 

Становлення і розвиток української 
міліції 1998 №4 (21) 

56-60 

Шевченко 
Анатолій 

Участь міліції України в боротьбі проти 
німецько-фашистських загарбників в 
перший період Великої Вітчизняної війни 
(1941-1942 рр.) 

1998 №5 (22) 
29-31 
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Шевченко 
Анатолій 

Організація залізничної міліції в Україні 
напередодні другої світової війни 2001 №6 (43) 

65-68 

Шевченко 
Анатолій 

Організація Державної автомобільної 
інспекції та її боротьба з аварійністю на 
дорогах України напередодні Другої 
Світової війни  

2002 №1 (44) 
74-76 

Редакція продовжує друкувати серію статей у малодослідженій галузі історії 
органів внутрішніх справ України. Сьогодні ми подаємо черговий матеріал, 
який охоплює період становлення і організації Державної автомобільної 
інспекції від 1936р. У цій статті на основі нових документів автор 
простежує внесок співробітників ДАІ України у посилення нагляду за рухом 
автомобільного транспорту, його технічним станом з метою запобігання 
аварійності на дорогах України напередодні Великої Вітчизняної війни. 

Шевченко 
Анатолій 

Організаційно-правова діяльність 
співробітників транспортної міліції 
України в перші роки Великої  
Вітчизняної війни (1941-1942 рр.)  

2002 №2 (45) 
34-37 

Стаття присвячена малодослідженому питанню діяльності транспортної 
міліції України в роки Великої Вітчизняної війни. Автор, базуючись на архівних 
документах, показує сферу діяльності вітчизняної міліції тих часів, 
відтворює окремі маловідомі факти, зокрема в боротьбі з кримінально-
злочинним елементом на залізничному, автомобільному, водному 
транспортах, боротьбі міліції з дитячою безпритульністю. Матеріал 
розкриває спектр організаційно-правової діяльності працівників 
транспортної міліції в 1941-42 рр. 

Шевченко 
Анатолій 

Державна автомобільна інспекція 
Сталінської області у боротьбі за безпеку 
дорожнього руху наприкінці 30-х - 
початку 40-х років 

2002 №7 (50) 
61-63 

У статті на основі неопублікованих архівних матеріалів автор висвітлює 
діяльність Державної автомобільної інспекції Сталінської області. Увага 
акцентована на аналізі результатів річних техоглядів автотранспорту. 

Шевченко 
Анатолій 

Взаємодія залізничної міліції з органами 
державної безпеки щодо забезпечення 
транспортних комунікацій від 
кримінально-злочинного елемента у 
1943-1944 рр.  

2003 №5 (55) 
73-76 

У статті на підставі документів і матеріалів автор висвітлює взаємодію 
залізничної міліції з органами державної безпеки щодо захисту транспортних 
комунікацій від кримінально-злочинного елемента у 1943-1944 рр. Увага 
акцентована на аналізі результатів оперативних заходів правоохоронних 
органів. 

Шевченко 
Анатолій 

З історії формування органів внутрішніх 
справ на залізничних і водних 
магістралях  

2003 №7 (57) 
61-66 

На основі літературних та архівних джерел простежена історія формування 
специфічних підрозділів органів внутрішніх справ в СРСР, Україні - залізничної 
та водної міліції. Дослідження охоплює період 1917-1937 роки. 
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Шевченко 
Анатолій 

Організаційно-правове становлення 
спеціальних підрозділів міліції України на 
залізничному та водному транспорті у 
20-ї роки XX сторіччя.  

2004 №1 (59) 
42-44 

У статті на підставі архівних документів і матеріалів автор висвітлює 
організаційно-правове становлення спеціальних підрозділів міліції України на 
залізничному та водному транспорті у 20-і роки XX сторіччя. Увага 
акцентована на проблемах, які постали перед правоохоронними органами 
після громадянської війни. 

Шевченко 
Анатолій 

Діяльність співробітників дорожнього 
відділу міліції Сталінської 
(Придніпровської) залізниці в повоєнний 
період 

2004 №2 (60) 
26-28 

У пропонованій статті на підставі документів і матеріалів автор висвітлює 
діяльність працівників залізничної міліції у повоєнні часи на транспортних 
комунікаціях України. Увага акцентована на аналізі результатів оперативних 
заходів правоохоронних органів. Вперше введені в науковий обіг статистичні 
дані щодо діяльності дорожнього відділу міліції Сталінської залізниці за 
видами порушень. 

Шилова 
Світлана 

Геополітичні аспекти Німеччини у другій 
половині ХХ століття у зв'язку з „східною 
політикою” 

2005 №6 (72) 
75-78 

У статті розглядаються геополітичні аспекти Німеччини в зв'язку зі 
"східною політикою". Підкреслена спадкоємність і виділені основні складові 
процесу геополітичної орієнтації на різних етапах формування зовнішньої 
політики Німеччини. Робиться висновок, що процес формування 
геополітичної стратегії цієї країни ґрунтується на концепції "східного 
великого простору Німеччини". 

Шологон Лілія 
Хроніка діяльності Наукового товариства 
ім. Шевченка на сторінках "Записок НТШ" 
(1892-1914 рр.)  

2006 №1 (73) 
54-60 

У статті аналізується зміст одного з провідних академічних видань 
Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст. "Записок Наукового товариства ім. 
Шевченка". З'ясовуються основні тенденції розвитку української науки 
вказаного періоду та окремі аспекти діяльності Наукового товариства ім. 
Т.Г.Шевченка. 

Шологон Лілія 

Періодичні видання Галичини 
міжвоєнного періоду як джерела з історії 
літературного життя українців краю 
другої половини XIX - початку XX ст. 

2006 №4 (76) 
63-65 

У статті розглянуто ряд матеріалів, опублікованих на сторінках 
періодичних видань Галичини міжвоєнного періоду, де автори вмістили 
інформацію про видатних українських письменників другої половини ХІХ - 
початку ХХ ст. У ході аналізу висвітлюються окремі аспекти літературного 
життя краю зазначеного часового відрізка. 

Щербиніна 
Олена 

Внесок іноземних підприємців у розвиток 
соціальної інфраструктури Донецько-
Придніпровського регіону (1861-1914) 

2000 №2 (33) 
65-68 
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Щербін Лілія 
Ставлення кадетів до української 
державності в період Центральної Ради 
(березень-липень 1917 р.)  

2005 №5 (71) 
44-49 

У статті аналізується ставлення конституційно-демократичної партії до 
українського національно-визвольного руху в період березня-липня 1917 р. 
Автор стверджує, що саме заперечення кадетами автономії України 
зумовило липневу урядову кризу, оскільки вони розглядали українське 
питання як загрозу розпаду "єдиної і неподільної" Росії. 

Якимович 
Богдан 

"Лис Микита" і "Мойсей" Івана Франка: до 
питання ґенези ідеї українського 
профетизму 

2006 №6 (78) 
74-77 

У статті, на підставі аналізу документальних матеріалів, спогадів 
сучасників, творчості письменника 90-х років ХІХ ст. - початку ХХ ст., 
зроблено спробу встановити час задуму створення найвизначнішого твору 
Івана Франка - поеми "Мойсей". Подано також книгознавчі аспекти 
прижиттєвих видань поеми "Мойсей" та казки "Лис Микита". 
Ясінський 
Богдан Україніка у бібліотеці Конгресу США 2000 №6 (37) 

34-36 
 

2.3. ФІЛОСОФІЯ 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
Преамбула 

 

1 2 3 4 
  5 

Алексєєва 
Тетяна 

Соціально-філософські аспекти 
виправлення девіантної особистості 
підлітка  

2002 №5 (48) 
32-36 

У статті досліджується актуальна проблема корекції девіантної поведінки 
особистості, зокрема особистості підлітка, який перебуває у сучасних 
вітчизняних виправних установах. Автор акцентує увагу на необхідності 
різнопланового та інтеґрального розуміння цієї проблеми з залученням 
соціально-філософського, соціального та психологічного рівнів. 
Сформульовано загальні соціально–методичні підходи до корекції 
особистості підлітка у діяльності виховних установ. 

Алексєєва 
Тетяна 

Філософсько-психологічний аспект 
професійної самосвідомості юриста в 
умовах діяльнісного освітнього 
середовища 

2002 №6 (49) 
72-76 

Автор, використовуючи соціально-філософський інструментарій, досліджує 
проблему навчання студентів спеціальності «Правознавство» на основі 
інформаційної моделі технології навчання. У статті розглядаються 
об’єктивні та суб’єктивні умови та фактори формування професійної 
самосвідомості особистості майбутніх правознавців, а також соціальні 
функції освітнього середовища. В роботі визначено основні функціональні 
риси діяльнісного навчального середовища в плані формування й розвитку 
професійної самосвідомості майбутнього юриста. Виокремлюються 
фактори, які обумовлюють успішність викладацької діяльності та 
успішність процесу розвитку професійної самосвідомості особистості 
студентів, а також недоліки інформаційної моделі навчання. 
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Алієва Ольга Онтологія техніки як соціально-
філософська проблема 2006 №5 (77) 

91-94 
У статті зроблена спроба осмислення онтології техніки. Автором доведена 
теоретична коректність та продуктивність розгляду окремих питань 
технічного світу на тлі суспільних картин буття. Багатоаспектність 
проблематики змушує необхідність такого дослідження техніки, яке 
враховує її буттєвість. Особливе відчуття техносвіту, його онтологію 
найбільш наочно продемонстрував у своїх роботах М. Гайдеґґер. 
Альохіна 
Євгенія 

Філософія господарства  
С. Булгакова 2003 №1 (51) 

78-82 
У статті подається ґрунтовний філософський аналіз поглядів російського 
філософа С. Булгакова на проблему духовно-моральнісного розвитку 
особистості в сфері економічного життя суспільства. В роботі 
проводиться критичний аналіз технократичних тенденцій у розвитку 
людини і суспільства, фетишизації виробництва, науки, техніки, які шкодять 
духовно-моральнісному розвитку людини. 

Альохіна Лідія Істина, добро і краса в управлінській 
діяльності 1999 №5 (29) 

37-41 
Альохіна Лідія, 
Альохін Віктор 

Проблема відчуження в управлінні 
духовним виробництвом  2005 №6 (72) 

106-110
У статті подається аналіз сутності взаємодії духовного і матеріального 
виробництва, обґрунтовується пріоритет духовно-культурного фактора, 
подається авторське розуміння проблеми духовного відчуження як 
універсального соціального прояву в контексті управління духовним 
виробництвом. 
Андреєва 
Тетяна 

Динаміка "я" і "ми" ідентичностей як 
індикатор розвитку людства 2002 №7 (50) 

30-34 
Запропонована модель розвитку людства, що описує три антропологічних 
повороти в "Я" і "Ми" ідентичностях соціумів. Модель основана на аналізі 
спеціального гіпертексту загальним обсягом більше за 90 мільйонів слів. 

Андрос Євген Проблеми становлення громадянського 
суспільства в Україні  2005 №3 (69) 

113-119
Шлях українців до волі проліг через віки, від Батия аж до наших днів, і 
супроводжувався як перемогами, так і втратами. Водночас українську 
людину ніколи не полишала незборима віра у своє світле майбуття, 
доконечна переконаність, що ми неодмінно відбудемося, постанемо, які б 
перепони не були на цьому шляху. А шлях цей, як бачимо, дуже і дуже 
непростий та зовсім не усіяний трояндовими пелюстками. 
Про непрості, перехресні стежки становлення українства нині та на 
перспективу і, відповідно, ствердження українського громадянського 
суспільства, про низку надзвичайно складних і глибоких проблем, котрі при 
цьому постають і які вимагають для свого успішного, розрахованого на 
десятиліття розв'язання величезних щоденних зусиль і постійно діючого 
суспільного дискурсу щодо них - про усе це йдеться у статті. 

Андрос Євген Раціональність і виклики доби  2005 №5 (71) 
96-101 

Раціональність та історія цивілізації поєднані внутрішньо-глибинними 
зв'язками. Водночас цивілізація сторіччя, котре щойно минуло, позначена, з 
одного боку, небаченим розквітом науки, науково-технічного прогресу, 
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цілераціональності, а з іншого, не менш багатоаспектною та різнорівневою 
кризою розуму як порушення чогось засадничого у самих підвалинах 
людського існування, у стосунках між людьми. Відтак, впродовж усього цього 
минулого століття відбувався постійний пошук нової, некласичної 
раціональності, здатної подолати визначальні вади та соціокультурні 
наслідки раціональності класичної. 
Про цей непростий пошук таких форм раціональності, які виходять за межі 
до того панівних однобічно-технологічних, сцієнтистських її форм і 
спрямовані на утвердження людиновимірного у бутті, на плекання 
розумного, доброго, по-справжньому вартісного, і йдеться у пропонованій 
читачеві статті. 
Афонов 
Анатолій 

Предметна діяльність і спілкування як 
необхідні умови соціалізації індивіда  2002 №6 (49) 

59-64 

Автор розглядає філософський і соціально-філософський аспекти діяльності 
людини. Проаналізовано суть процесу соціалізації індивіда через призму 
категорії «діяльності». Саме завдяки соціалізації індивід стає людиною. 
Процес соціалізації індивіда можна розуміти як процес творчого відтворення 
людиною свого власного світу культури. 

Афонов 
Анатолій 

Роль предметної діяльності і спілкування 
як необхідні умови в соціалізації індивіда 2002 №7 (50) 

34-38 
Показано, що діяльність і спілкування виступають як рефлексивні форми 
соціалізації індивіда. Буття діяльності і спілкування трансцендентне за 
своєю сутністю. Як у формах індивідуальної, так і колективної (спільної) 
діяльності і спілкування в процесі соціалізації завжди має місце "вихід за" свої 
власні межі. У цьому суб'єктивно-об'єктивному процесі трансцендування ніби 
носить апріорний і апостеріорний характер. Робиться висновок, що 
механізм соціалізації індивіда (як процес розпредмечування й опредмечування) 
починає функціонувати і "працювати" за умови рефлексування і 
трансцендування суб'єктом своєї власної об'єктивної природи і сутності як у 
сфері суспільного виробництва, так і поза ним. 

Балінченко 
Світлана 

Комунікативні ознаки гармонійної 
взаємодії та її деформації  2003 №1 (51) 

82-86 
Статтю присвячено визначенню параметрів забезпечення гармонії 
позитивного та негативного соціальних "облич" в ході взаємодії, а також 
прогнозуванню причин та наслідків деформації цих агентів інтеракції. 
Зроблено спробу окреслити коло питань та проблем, які належить 
вирішити Україні для з'ясування свого місця в інформаційному та 
інтеґраційному просторі сьогодення. 
Білецький 
Віталій 

Проблема перевиховання в місцях 
позбавлення волі 1997 №4 (11)

46-49 

Білецький 
Віталій 

Філософсько-соціологічна парадигма 
пенітенціарної системи як елементу 
соціального управління 

1999 №5 (29) 
41-43 

Білецький 
Віталій 

Компаративний аналіз філософських 
парадигм пенітенціарії Польщі та Чехії 2001 №4 (41) 

52-54 
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Білецький 
Віталій 

Діалектика проблеми девіантності у 
німецькій класичній філософській 
традиції 

2006 №6 (78) 
110-113

У контексті пошуку якісних ознак девіантної особистості автор досліджує 
погляди видатних представників німецької класичної філософії. Термін 
"девіантна особистість" розглядається взаємопов'язано з категоріями і 
поняттями "свобода", "відповідальність" та "справедливість". У статті 
також простежується динаміка філософських опіній щодо сутності людини, 
особистості, філософського бачення злочинної поведінки. 
Білецький 
Володимир 

„Мозкові центри” в сучасному світі (1. 
„Мозкові центри” в США) 2000 №6 (37) 

32-34 
Білокобильсь-
кий Олександр 

Евристична цінність міфу для сучасної 
філософії науки  2002 №2 (45) 

48-51 
У статті автор доводить евристичну цінність міфу для пояснення 
раціональної «непрозорості» онтології науки. Реалізація евристичного 
потенціалу міфу може відбуватися на шляху аналізу онтології міфу й генези 
онтології наук. Міф дає багатий матеріал для аналізу зв'язку онтологічних 
підстав із структурою соціуму примітивного суспільства, допомагаючи 
виявити соціальні функції онтології-науки та проілюструвати її міфічну 
природу. 

Білокобильсь-
кий Олександр  

Роль схоластики у формуванні 
онтологічного фундаменту науки нового 
часу 

2002 №7 (50) 
41-44 

У статті розглядається процес раціоналізації християнської міфології у 
схоластиці, який призвів до формування онтологічного фундаменту перших 
наукових програм Нового часу. Автор відстоює позицію, що саме у лоні 
християнської міфології, на перехресті теологічних пошуків схоластів та їх 
ортодоксальної віри могли народитися метафізичні підстави сучасної науки. 
Білокобильсь-
кий Олександр 

Історія як ідеологія модерної 
раціональності  2005 №6 (72) 

97-100 
У статті концептуалізується сутність модерної репрезентації історії, яка 
відбувається як розгортання фундаментальних сутностей. Аналізуючи 
теоретичний доробок найвпливовіших філософів, автор доходить висновку 
про відсутність перспективи метафізичного дискурсу на шляхах історичних 
репрезентацій, а отже, про необхідність пошуку іншого способу розкриття 
сутності модерної раціональності. 

Блащишин Олег 
М. Данилевський і О. Шпенглер: дві 
концепції теорії культурно-історичних 
типів 

1999 №3 (27) 
56-58 

Блащишин Олег 
Філософсько-історичні прогнози М. 
Данилевського: Європа та Росія - сучасні 
реалії 

1999 №4 (28) 
46-49 

Борисова 
Зінаїда 

Культурно-творча функція релігійної 
свідомості  2003 №4 (54) 

43-46 
У статті розглянуто питання суперечливості релігійного розвитку: релігія 
підносить людину над світом буденності й одночасно накладає на діяльність 
людини рамки, що її обмежують. Але остання обставина вимагає від людини 
коритися необхідності діяти за певними правилами - не тільки за правилами 
природної речовинності, але й за правилами буття в культурі. 
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Бурега Валерій, 
Донченко Олена 

Управлінська криза в Україні: 
демонстраційний потенціал 2000 №2 (33) 

44-49 
Бурего 
Олександра 

Особистісний тип: психологічні та 
соціальні детермінанти  2004 №2 (60) 

8-12 
Проблема типологізації особистості має багато тлумачень в різних галузях 
науки і є актуальною тому, що завжди проектується у практичну діяльність 
людини, направлену на побудову суспільних відносин. Поданий в статті 
аналіз різних підходів і класифікацій особистісних типів переконує, що 
ключовою характеристикою будь-якої типології, яка однаково впливає на 
обидва суб'єкти взаємодії - саму людину і суспільство - є соціальність, що 
розуміється як центр самосвідомості людини, похідний від соціального 
способу життя і типу культури. 

Вовканич 
Степан 

Духовно-інформаційна мобільність нації 
та соціогуманістична політика України в 
третьому тисячолітті 

2000 №1 (32) 
19-24 

Воронова Надія Раціоналізм музичного універсуму 2006 №4 (76) 
88-92 

У статті розглянуто розвиток музичного мистецтва в добу Нового часу. 
На тлі розкриття процесів свідомості в музиці автор аналізує взаємодію 
символічної та музичної сфер, порівнює на основі музичного мистецтва 
світську і теологічну свідомість. Робиться висновок про спільність 
онтологічного визначення (організації) музичної спадщини і водночас 
відмінність її змісту. 
Гаврилов 
Микола 

Прагматичні підвалини розсудочного 
вирішення питання про розподіл влади  2001 №4 (41) 

39-43 

Гаврилов 
Микола 

Методологія вирішення Гегелем 
проблеми диференціації державної 
влади 

2001 №5 (42) 
70-74 

Гаврилов 
Микола 

Принципи організації державної влади 
народу 2001 №6 (43) 

58-62 
Гаврилов 
Микола 

Структура законодавчої влади у 
демократичній державі  2002 №1 (44) 

44-48 
У статті розкривається методологічний аспект формування структури 
законодавчої влади в демократичній державі. Автор обґрунтовує 
необхідність структурування даної форми державної влади на двопалатній 
основі, ідеї якої найбільш дієво себе зарекомендували в США. 
Гаврилов 
Микола Міра внутрішньої визначеності держави  2002 №2 (45) 

45-48 
У статті розкривається методологічне значення закону переходу кількісних 
змін у якісні для вирішення проблеми демократичного устрою держави. 
Стихійна зміна меж якісної визначеності колишньої форми держави 
обумовлена появою "синдрому невизначеності", що негативно позначається 
на всіх сферах життєдіяльності людини і робить процес формування 
демократичної державності непередбаченим. 
Гаврилов 
Микола 

Ілюзія формування демократії на 
деспотичних основах 2002 №4 (47) 

59-63 
У статті рокриваються реальні можливості деспотичної форми прояву 
державної влади, за допомогою якої намагаються домогтися публічної 
свободи громадян і створити умови для реалізації сутнісних сил людини. 
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Гаврилов 
Микола Форми прояву влади  2002 №5 (48) 

36-40 
Метою даної статті є обґрунтування внутрішньої організації влади. Влада, 
досягаючи своєї повноти, реалізує себе як ціле у своїх частинах, що 
проявляються як її форми. Кожна форма влади має свою логіку 
функціональних перетворень і обумовлює своїм змістом суворо визначену 
структуру. Форми влади завжди відповідають природі влади як такій, хоча і 
розрізняються за функціями. 
Гаврилов 
Микола Засоби реалізації влади  2002 №6 (49) 

69-72 
У статті розкривається зміст поняття “засіб», розглядається 
універсалізація і спеціалізація засобів, аналізуються етичні основи засобів в 
процесі реалізації влади. Показані можливості використання засобів різними 
формами влади. Визначається правомірність використання силових засобів у 
демократичній державі. Окреслюються межі авторитету як засобу владних 
повноважень. Обґрунтовується необхідність правових основ для реалізації 
влади. 
Гаврилов 
Микола Владні повноваження народу  2002 №7 (50) 

38-41 
У статті розглядається уявний і справжній суверенітет народу, показана 
виборність органів влади як зовнішня сторона демократії, розкривається 
рівність виборчих прав як ілюзія демократії, прийняття рішення на основі 
більшості визначається як ознака охлократії. 
Гаврилов 
Микола Грані законодавчої творчості  2003 №2 (52) 

72-75 
У статті аналізується накопичений потенціал у сфері творення законів, що 
може бути корисним для законодавства в демократичній державі. Творчий 
процес у законодавчій діяльності повинен базуватися на визначенні законів 
через розкриття поняття "людина", бути доступним для розуміння всіх 
громадян суспільства і враховувати специфіку прояву в ідеа-льній 
реальності. 
Гаврилов 
Микола  Сутність і форми існування держави 2003 №4 (54) 

69-72 
Сутність держави виявляє себе в будь-якій формі її існування. Призначення 
держави співвідноситься з ідеєю влади. Основу держави утворюють або 
авторитет, або право, або насильство, або гроші. Від того, як народ 
організується в собі і що являє собою народ як такий, залежить форма 
державного устрою. 
Гаврилов 
Микола 

Сутність влади у формі управління у 
демократичній державі 2003 №5 (55) 

60-64 
Управління як поняття повинне співвідноситися з соціальними явищами і 
використання цього поняття неприпустиме в природних і технічних 
системах. Як форма прояву влади управління в заданих умовах оптимально 
використовує засоби для реалізації поставленої мети. У демократичній 
державі управління може виявлятися тільки як виконавча влада, яку не можна 
ототожнювати з урядовою владою. 

Гапон Надія 
Гендерні дослідження у XX сторіччі: 
корективи соціально-гуманітарного 
знання  

2003 №7 (57) 
98-102 

У статті аналізується вплив міждисциплінарних ґендерних досліджень на 
розвиток історії, соціальної філософії, соціології, психології тощо. 
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Дискутується можливість раціоналістської методологічної площини 
забезпечити повноту відображення реалій людського та соціального світу. 
Розглядаються якісні методи ґендерних досліджень, які обумовлені 
розвитком наукового ірраціоналізму. Зауважується здатність результатів 
ґендерних досліджень поглибити й оновити сучасне соціально-гуманітарне 
знання. 

Гапон Надія 
Тілесні мікрополітики ґендеру: 
дискурсивний аналіз минулого та 
сучасності  

2003 №8 (58) 
73-77 

Розглянуто проблему тілесних мікрополітик у руслі сучасних чоловічих 
досліджень ґендеру. Означено існуючі підходи до розв'язання проблеми в 
інтердисциплінарній мережі ґендерних досліджень. Зосереджено увагу на 
теоретико-методологічному підґрунті окремих філософсько-
культурологічних праць, присвячених ідеологічним конструктам статі 
минулого та сучасності. Подано нові аспекти дискурсивного розгляду 
феномена тілесності в сучасній соціокультурі. 
Стаття написана у межах дослідницького проекту "Психоінформація", 
окремі результати якого опубліковані у науковій збірці "Політична 
психологія" (Львів: Ліга Пресс, 2003. - 256 с.) та виконаного у співпраці з 
народним депутатом України, секретарем Львівської обласної організації 
СДПУ(о) Ігорем Шурмою. 

Гіжа Андрій Метаконцептуальний рівень осмислення 
проблеми часу  2005 №5 (71) 

62-67 
Стаття присвячена розгляду передумов тих чи інших трактувань проблеми 
часу, питанням оцінки їхньої істинності. Показано роль художніх уявлень про 
час і інтуїцій, їхнє втілення в німецькій класичній філософії. Робота має 
концептуально-методологічний характер. 

Гіжа Андрій Специфіка філософських міркувань у 
буддійській традиції 2006 №2 (74) 

92-95 
У статті розглядається буддійська традиція в буддології. Показано її 
подібність з традицією європейського скептицизму щодо відображення 
змісту основних категорій пізнання. Окремо розглянуто вчення буддійського 
Нагарджуни (ІІ ст. н.е.) і його тлумачення відомим сходознавцем Є. 
Торчиновим. Автор доходть висновку, що з великим часовим проміжком (у ІІ 
столітті і у XVІІІ) у східній і європейській культурах порушуються однакові 
питання, причому їх аналіз і відповіді досить близькі. 
Гіжа Андрій, 
Ковальов Сергій Образ часу у Августина 2004 №7 (65) 

63-66 
У статті поданий аналіз поглядів середньовічного філософа Августина 
стосовно філософської категорії часу. На думку авторів, найважливішим в 
його міркуваннях є надання часу певної структури, головним елементом якої 
виступає мить. Остання розуміється як не тотожна собі точка часу, що 
зазнає безперервного становлення. 
Данилюк 
Анатолій 

Проблема "інстинкту смерті" у творчості 
Зиґмунда Фрейда  2005 №6 (72) 

93-97 
Стаття присвячена розгляду найбільш складного і суперечливого аспекту 
творчості З. Фрейда - вчення про "інстинкт смерті". На тлі ревізії основних 
ідей фрейдівської концепції психоаналізу, автор встановлює значення 
поняття "інстинкт смерті", визначає закономірність його включення в 
концепцію психоаналізу і обґрунтовує, що саме "інстинкт смерті", а не лібідо 
є концептуальною основою відомої фрейдівської теорії. 
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Данилюк 
Анатолій 

Прагнення до влади як одна з 
характерних форм вияву людської 
агресивності 

2006 №1 (73) 
93-100 

Стаття присвячена аналізу такого феномену людської психіки як прагнення 
до влади. Автор спирається на праці відомих австрійських психоаналітиків 
А. Адлера і К. Хорні, які є фундаторами цього напрямку досліджень. Але на 
відміну від останніх він пов'язує його виникнення не з соціальними, а з 
біологічними (генетичними) факторами. Автор доводить, що прагнення до 
влади є одним з характерних виявів інстинкту агресії, успадкованого 
людиною від її тваринних предків. 
Демінський 
Олексій 

Фізична культура як соціальний феномен 
(методологічний аспект) 1999 №6 (З0) 

32-34 

Джарти Василь Структура панівної еліти (філософський 
аналіз)  2002 №6 (49) 

55-59 
Поставлено за мету вивчення владної еліти через тріаду «еліта - 
ментальність - влада». Подано аналіз цих понять. Показано, що теорія і 
практика владної еліти не існує в чистому (абстрактному) вигляді, вона 
опредмечена соціальними подіями. Розкрито передумови процесу зміни 
владної еліти. Підкреслена актуальність розвитку вітчизняної української 
кратології. 

Діденко Ніна Роль потреб та інтересів у формуванні 
мотивів і цілей управлінської діяльності 2001 №6 (43) 

56-58 

Діденко Ніна 
Філософські аспекти організаційно-
управлінського процесу при вирішенні 
сучасних соціальних конфліктів 

2003 №5 (55) 
56-60 

Стаття стосується проблеми сучасних соціальних конфліктів. Історико-
філософський аналіз проблеми показує, що в соціально-філософській 
літературі існують різні концепції щодо статусу, соціальних функцій, шляхів 
і засобів вирішення соціальних конфліктів. Автор аналізує два принципи 
організаційно-управлінського процесу їх вирішення - принцип раціоналізму і 
принцип "методологічного сумніву". Показано доцільність їх синтезу. 
Вирішення соціальних суперечностей та подолання кризових ситуацій має 
здійснюватися на трьох рівнях: технологічному, прагматичному і морально-
світоглядному. В організаційно-управлінському процесі саме соціальна ідея 
визначає зміст діяльності, задає напрям розвитку відповідно до об'єктивних 
соціальних обставин. 

Діденко Ніна 
Гуманістична спрямованість 
філософсько-правових поглядів 
Феофана Прокоповича 

2003 №7 (57) 
94-98 

Стаття присвячена аналізу філософських поглядів та вкладу Феофана 
Прокоповича у розвиток правових ідей та настанов російського суспільства 
XVIII ст., відображення в його концепціях передових ідей Відродження, 
Реформації та Просвітництва. В статті зазначається, що гуманізм 
філософських поглядів Ф.Прокоповича слід розглядати як цілісний феномен, 
який знайшов відображення в різних напрямках творчості цієї видатної 
людини: в розумінні філософського знання, в гносеологічних висновках, 
концепціях щодо сутності людини та її діяльності, договірно-правовій 
концепції держави. Автор підкреслює значення творчої спадщини 
Прокоповича для розвитку сучасної філософії права. 
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Діденко Ніна 
Вища освіта в контексті сучасного 
соціокультурного простору: 
філософсько-педагогічна рефлексія  

2005 №5 (71) 
92-96 

Стаття присвячена філософсько-педагогічній рефлексії сучасного 
соціокультурного простору, у якому відбуваються процеси глобалізації, 
формування інформаційного суспільства, створення Загальноєвропейського 
простору вищої освіти, які сукупно актуалізують задачу гармонізації 
цивілізаційних змін і, зокрема, подальшого розвитку вищої освіти. Автор 
констатує, що завдання останньої не можуть зводитися лише до 
когнітивних і практичних функцій. До них мають долучатися інтелектуальні 
і духовні критерії, які повинні реалізуватися в новій особистісно-адаптованій 
освітній моделі. 
Ємельянова 
Наталія Генезис та еволюція поняття нігілізму 2000 №2 (33) 

38-44 
Жовніренко 
Павло 

Об'єднана Європа: підстави, реалії та 
перспективи 2000 №3 (34) 

46-48 
Заблоцький 
Віталій 

Суспільна ідеологія України: філософія і 
концептуальний дизайн 2000 №1 (32) 

24-31 
Заблоцький 
Віталій 

Глобалізація: теоретичний концепт, 
ідеологема практики трансформації 2000 №2 (33) 

49-53 
Зарубицький 
Костянтин Доля людини в світлі деонтології 2005 № 6 (72) 

101-105 
В контексті деонтологічної етики автор розглядає філософські позиції і 
концепції щодо сутності людського буття. Важливим досягненням такого 
аналізу є представлення науковій громадськості маловідомих досліджень М. 
Гартмана, присвячених обґрунтуванню змістовної етики цінностей, а також 
думка про необхідність створення нової антропології, яка має в основі вільне 
волевиявлення особистості, нерозривно поєднане з усвідомленою 
відповідальністю за іншу особистість і всі форми життя взагалі. 
Капустін 
Володимир 

Проблема виникнення міста як 
феномена цивілізації 2002 №4 (47) 

51-54 
Досліджується одне з вузлових питань цивілізаційного розвитку - розподіл 
суспільства на місто і село. Показано роль виникнення землеробства, 
тваринництва, відокремлення ремесла, торгівлі, розумової праці, 
формування родини, приватної власності, класів, держави у цьому процесі. 
Аналізується проблема виникнення "первинних" і "вторинних" міст. 

Карась Анатолій 
Громадянське суспільство: етапи 
формування й концептуальні 
особливості інтерпретації 

2002 №4 (47) 
54-59 

Розглядається зміст поняття громадянського суспільства. Означаються 
історико-теоретичні форми розвитку поглядів на природу громадянського 
суспільства, що пов'язані з відповідним розумінням соціальності, влади, 
публічності і людських прав. Особлива увага приділяється виясненню 
концептуальних розмежувань, які окреслюються соціологічними, нор-
мативно-політологічними, юридично-правовими, класичними і сучасними 
філософськими підходами. Пропонується погляд на громадянське 
суспільство як на складне семіотично-дискурсивне явище, що здійснюється у 
контексті семіозу і пов'язане з інтелектуальною і і соціокультурною 
активністю людини та двома типами етичності. Концептуальні параметри 
статті включають актуальні проблеми українського соціального розвитку. 
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Карась Анатолій Свобода і дійсність громадянського 
суспільства  2002 №6 (49) 

49-55 
Природа громадянського суспільства інтерпретується як створювана 
людьми нового типу соціальна дійсність, що виникає під впливом інтенції до 
здійснювання свободи. У контексті дискурсу свободи - права людини, 
солідарність і взаємодоповнюваність набувають значення (і характеру) 
соціальної онтології, яка постає у вигляді громадянського суспільства, 
орієнтованого на здійснення соціальних основ самоповаги. 

Карась Анатолій 
Шотландська школа і Адам Фергюсон: 
етична природа громадянського 
суспільства  

2002 №7 (50) 
44-52 

У статті розглядається теорія громадянського суспільства 
шотландського просвітника Адама фергюсона. Її актуальність 
реабілітується в наші дні викликами, здійсненими з пиводу однобічного 
розвитку ринку у посткомуністичному соціальному просторі, та 
культивованими в ньому одномірними комерційними інтересами. 

Карась Анатолій 
Концептуальні витоки розрізнення 
суспільства і держави в Європейській 
Модерності 

2003 №5 (55) 
51-56 

Розглядаються концептуальні основи розмежування суспільства і держави в 
період формування європейської модерності. Концепції громадянського 
суспільства простежуються в аспектах індивідуальної свободи, традиції 
етичності, прав людини, національного суверенітету. 

Карась Анатолій Дискурсивні бар’єри на шляху до 
європейського вибору України  2005 №3 (69) 

103-108
У статті розглядається європейський цивілізаційний вибір України в аспекті 
наявних і прихованих перешкод його здійснення. З цією метою проаналізовані 
варіанти дискурсивного впливу на світосприйняття людини, визначена роль 
симулякрів та світоглядних упереджень. Автор проводить думку, що 
комуністична практика в Україні стала наслідком дискурсивного і 
політичного нав'язання певної системи антидемократичних цінностей, що 
стало можливим лише у семіотичному контексті російської дискурсивно-
політичної інтенції. Визначена роль мови і мовлення у подоланні 
недемократичного політичного дискурсу. Окреслені базові ідеї-знаки 
марксистсько-комуністичного дискурсу, що стали на заваді поступу 
демократичних цінностей і зберігають інерційний вплив на частину 
українського населення. 

Карась Анатолій 

Дискурсивна соціальність 
"пострадянського" громадянського 
суспільства у концепції  
Ю. Габермаса  

2005 №5 (71) 
78-83 

У статті розглядається соціальна природа громадянського суспільства у 
його історичному аспекті з погляду переоцінки концепції відкритості Ю. Га-
бермаса. На основі виявлення нетотожності життєвого світу і соціальності 
зафіксовано принаймні три моделі громадянського суспільства, яке 
проходить еволюцію від звичаєвого до ринково-економічного й нарешті до 
дискурсивного рівня самоорганізації та теоретичної рефлексії. Наголошено 
на слушності тих ідей концепції Габермаса, які сприяють можливостям 
інтерпретувати "посттрадиційне" громадянське суспільство у якості 
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дискурсивної соціальності. Показано внутрішньо-теоретичні суперечності 
концепції Габермаса, що випливають з його філософії комунікативної 
раціональності. 

Карась Анатолій 
Громадянське суспільство в аспекті 
дискурсивно-етичних практик: 
український контекст 

2006 №3 (75) 
91-96 

У статті розглядається природа громадянського суспільства з огляду на 
такий його структурний компонент, як дискурсивно-етичні практики. 
Опираючись на соціологічний доробок Р. Патнема, Е. Шілза, К. Мальдональдо, 
Р. Андерсена, автор розрізняє горизонтальні і вертикальні мережі соціальних 
взаємодій як дискурсивно-етичні практики свободи й автентичності та 
патерналізму й клієнталізму. На доповнення до поняття "соціального 
розвитку" запроваджується термін "громадянський поступ", зміст якого 
ідентифікується зі сталим накопиченням соціального капіталу, що 
супроводжується відповідною дискурсивно-етичною практикою свободи й 
автентичності. Показано, що розвиток громадянського суспільства 
поєднується з формуванням держави національного типу і передбачає 
подолання дискурсивно-етичного бар'єру патерналізму-клієнталізму. 
Кисельов 
Микола 

Про політичну згоду в українському 
суспільстві 2000 №3 (34) 

48-51 
Кисельов 
Микола 

Екологія, геополітика та глобалізація в 
сучасному світі  2005 №5 (71) 

68-75 
Проблеми, які піднімає автор статті, є фокусними в сучасній соціальній науці 
і стосуються суперечливих, але і взаємопов'язаних процесів глобалізації та 
диференціації світового порядку. Ґрунтовний аналіз діяльності 
авторитетних світових форумів та міжнародних організацій підводить до 
висновку про те, що докорінні позитивні зміни можливі лише з поширенням і 
затвердженням у всьому світі ідеї громадянського суспільства. 
Кіпень 
Володимир 

Суспільна модернізація і нова філософія 
освіти  1998 №6 (23) 

46-49 

Кіпень 
Володимир 

Філософські моделі вищої освіти і 
сучасний стан освітньої практики 1999 

№1-2 
(25-26) 
48-52 

Кіпень 
Володимир 

Суспільна свідомість і вибори: 
парадоксальність чи внутрішня логіка?  1999 №5 (29) 

З0-36 
Кіпень 
Володимир 

Місія вузу: традиційні концепції та 
сучасні тенденції 2000 №3 (34) 

54-59 

Ковальов Сергій Соціальна розумність як планетарний 
процес 2006 №2 (74) 

85-88 
У статті розглядаються питання, пов'язані з усвідомленням глобального 
фактора історичного процесу, що вкорінений у феномені суспільної 
свідомості. Останнє розуміється як цілісний феномен планетарного рівня, 
описаний у працях Ле Руа, Тейяра де Шардена, В. Вернадського. Подається 
авторське прочитання поняття "ноосфера" в контексті розуміння 
категорій "загальне"-"одиничне". 

Коноваленко 
Наталія 

Проблема потреб та інтересів  
у соціальному управлінні  
(методологічний аналіз) 

2001 №5 (42) 
64-70 
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Корабельникова 
Лариса 

Політична соціалізація: сутнісно-
методологічний контекст 2003 №4 (54) 

72-77 
Стаття стосується сутності та методології дослідження процесу 
політичної соціалізації за умов трансформації українського суспільства. 
Досліджуваний процес знаходиться на межі соціальної філософії, політології 
та соціології. Автор торкається актуальних проблем становлення та 
розвитку сучасної політичної культури в Україні, політичної свідомості та 
політичного менталітету. Робоча гіпотеза будується на доцільності 
використання інструментів мікросоціального аналізу. Запропоновано 
принципи політичної соціалізації: полідетермінізм, ціннісна домінанта, 
самоорганізація та саморозвиток політичного світу, урахування 
ірраціонального компонента політичної дійсності. Подальше дослідження 
механізмів політичної соціалізації вважається доцільним проводити з 
використанням політико-психологічної методології. 
Кравченко 
Петро 

Сутність поняття "культурно-історичний 
досвід" 2000 №4 (35) 

25-30 

Кравченко 
Петро 

Місце українського культурно-
історичного досвіду у порівняльному 
аспекті: „Схід-Захід”  

2001 №1 (38) 
56-63 

Кравченко 
Петро 

Амбівалентна сутність соціального буття 
людини (кінець XIX - початок XX ст.)  2003 №2 (52) 

75-79 
У статті доводиться, що ідеологія об'єктивно виконує функцію найвищої 
легітимації всього, з чим вона має справу у змістовному аспекті уявлень про 
світ і місце людини в ньому. Показана її роль у розв'язанні соціальних 
конфліктів сучасного українського соціуму. 
Кудояр 
Олександра 

Релігійний фактор у формуванні 
національної ідеї 2003 №2 (52) 

91-95 
Становлення України як демократичної і правової держави підтверджує 
необхідність осмислення ролі національної ідеї і релігії як однієї з її складових. 
Актуальність проблеми обумовлена процесом національного відродження. 
Автор розглядає релігію як фактор формування національної ідеї і доводить, 
що релігійне життя в Україні являє собою складну систему відносин, яка 
включена в загальну структуру громадського життя і розвивається під 
впливом соціально-економічних, політичних, культурологічних процесів, які 
спостерігаються на перехідному етапі її розвитку. 

Кургузов Андрій Роль мови в процесі соціокультурної 
самоідентифікації особи  2002 №6 (49) 

76-80 
Стаття присвячена аналізу ролі мови та мовної картини світу в процесі 
соціокультурної самоідентифікації особи. Розглянуто національно-культурні 
особливості різних мов, зроблено висновок про роль мови як онтологічної 
засади та джерела норм, цінностей та ідентитетів процесу 
соціокультурної самоідентифікації особи. 

Литус Інна Теоретичні форми осягнення історії в 
постнеокласичному історичному пізнанні  2002 №4 (47) 

47-51 
В статті розглядаються основні умови формування засад історичного 
пізнання в умовах постнекласичного мислення. Такими умовами можна 
вважати синтез філософії і історії, наукової історіографії та теології історії 
в контексті плюралістичних поглядів та підходів. Автор приходить до 
висновку, що постнекласичне історичне пізнання, враховуючи його 
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міждисциплінарний характер, має особливий предмет-зміну й розвиток в часі 
соціальної значущості й цілеспрямованої діяльності людей (філософія 
історії), унікальність та неповторність її проявів (історіографія), 
співвідношення цілей людини та сенсу історії (теологія історії). 
Лук'янець 
Валентин 

Технології XXI століття: новий режим 
еволюції мегасоціуму  2005 №5 (71) 

102-107
Новий виток розвитку людства, що супроводжується так званою 
"революцією технологій", зумовлює творення нової технологічної 
реальності, яку автор статті визначає як буття, штучно створене 
людиною. В зв'язку з цим, він окреслює коло глобальних проблем, які людству 
доведеться долати в процесі подальшого розвитку: проблема 
антропогенної сингулярності, проблема антропогенного прискорення 
глобальної еволюції, зміна етико-онтологічного ставлення людства до 
буття антропності. 

Лях Віталій Глобалізація в контексті невизначеного 
майбутнього  2005 №5 (71) 

75-78 
У статті автор розкриває проблему глобалізації в контексті невизначеного 
майбутнього. Критичний аналіз праць ключових дослідників глобалізації - С. 
Гантінгтона, М. Кастельса, В. Іноземцева та М. Уотерса - засвідчує, що на 
разі актуальною є проблема міжцивілізаційного конфлікту, яка може бути 
розв'язана, якщо Західна і Східна цивілізації, усвідомлюючи свою 
неповторність, не будуть нав'язувати її одна одній. 
Мандрагеля 
Володимир 

Сучасні підходи "реалізму" щодо 
збройних конфліктів  2003 №2 (52) 

95-99 
Розглянуто трактування дифініцій «влада» та «баланс влади» в західних 
джерелах на прикладі реалій ХХ сторіччя. Проаналізовано роботи провідного 
американського аналітика Г. Біннендійка та ін. стосовно центрів світових 
сил за останні два століття, сформованих класів держав, можливостей 
подолання циклів війни (гнучкість - жорсткість - воєнний конфлікт). Подано 
авторське бачення позицій «реалістів» щодо моделей міжнародних 
конфліктів, а також виокремлені і проаналізовані іхні найслабші сторони. 

Манекін Роман Вибори в Росії завершилися: що далі? 2000 №2 (33) 
53-55 

Михалко Наталія 
Антропологічні стратегії та цілительні 
практики в середньовічній культурі  
(XII – XIV ст.)  

2002 №5 (48) 
40-45 

Кожна історична епоха витворює свою, тільки їй притаманну культуру, свою 
"духовну авру", формує певний, властивий лише їй тип колективної 
свідомості, а відтак, і своє уявлення про джерела хвороб, способи їх 
подолання, а отже, й уявлення про сутність медичної діяльності. У ХІІ-ХІІІ 
століттях в західноєвропейській культурі відбувся процес " народження" 
проблематики тіла, здоров'я і хвороби, життя й смерті, прослідковується 
інтенсивна медикалізація культури. Бурхливий розвиток середньовічної 
медицини підштовхнув тогочасних мислителів до філософських рефлексій 
щодо природи медичної діяльності, її особливостей. В цій розвідці ми 
спробуємо відтворити середньовічні погляди на природу медичної діяльності, 
тобто дослідити середньовічну ідею медицини. 
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Мозгова Наталія 
Становлення духовно-академічної 
філософської традиції в Україні  
(початок XIX століття) 

2000 №1 (32) 
31-35 

Найдьонов 
Павло 

Еволюція поглядів Гегеля по проблемі 
відчуження 2002 №1 (44) 

53-58 
Розглянута одна з центральних у філософії Г.В.Ф. Гегеля проблема 
відчуження. Показано становлення і еволюцію поглядів німецького філософа 
на відчуження у бернський, франкфуртський та йенський період творчої 
діяльності. Робиться висновок, що духовна культура, освіта, у сферу яких 
входять і право, і політика, і економіка, і мова, є, на думку Гегеля, не тільки 
етапами відчуження моральних принципів людського життя, але також 
етапами подолання негативного відчуження особистості взагалі, тобто 
формуванням справді моральної, духовної особистості. 
Найдьонов 
Павло 

Відчуження і праця. Концептуальна 
модель відчуження  2003 №7 (57) 

90-94 
Для сучасного управління необхідний філософський аналіз проблем, 
пов'язаних з відчужувальною діяльністю людини й суспільства. У статті 
розглянуто "механізм" відчуження, зокрема таких його основних складових як 
ідеальне, розпредмечування, опредмечування, об'єктивація, їх співвідношення 
в цьому одвічному універсальному феномені людства. 

Никифорова 
Лілія 

Соціально-філософське обґрунтування 
рівня домагань у формуванні мотивації 
досягнення успіху 

2006 №3 (75) 
97-99 

У статті розглядаються філософські та психологічні аспекти актуального 
питання формування мотивації досягнення успіху у сучасної молоді. 
Приділяється значна увага простеженню залежності мотивації досягнення 
успіху від рівня домагань особистості. Констатовано, що висока мотивація 
досягнення успіху повинна бути співвимірною із унормованими в суспільстві 
етичними цінностями і традиціями. Як перспективу подальших досліджень 
визначено вивчення якісних показників рівня особистісних домагань, що 
дозволять віднайти баланс між такими граничними "наслідками" успіху, як 
руйнівна воля до влади та індиферентне ставлення до особистого 
кар'єрного росту. 
Овчаренко 
Валентина 

„Західноєвропейське відродження” як 
ноосферна реалія XX) сторіччя  2002 №4 (47) 

67-71 
Аналізується феномен «західноєвропейського відродження». Підкреслюється 
його вплив на розвиток східноєвропейських культур. Показано, що 
актуалізація розуміння «західноєвропейського відродження» наприкінці XX ст. 
пов'язана з виокремленням проблематики «людської системи» (людина-
суспільство-техніка) і відкриває нову сферу наукових інтересів - 
забезпечення умов виживання людства. 
Ольмезов 
Владислав 

Розуміння глобальних подій світу у 
модерній і постмодерній перспективі 2006 №4 (76) 

92-95 
У статті автор співставляє дві парадигми розуміння сучасного процесу 
зіткнення світових культур - класичної модерної і постмодерністської. У ході 
порівняльного аналізу автор спирається на таких авторитетних 
представників зазначених течій як Н. Хомський, С. Аверинцев та Ж. 
Бодрійяр. Основним висновком дослідження є переконання у необхідності 
залучення нової постмодерністської методології до аналізу цієї актуальної 
проблеми, оскільки вона дає більш глибоке розуміння принципів співіснування 
цивілізацій у ХХІ столітті. 
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Панич Олексій Епістеміологічний скептицизм як основа 
політичної теорії Гоббса 2001 №1 (38) 

51-56 

Панич Олексій 
Епістемологічний скептицизм як основа 
по-літичної теорії Гоббса (2. Віра та 
пізнання як суспільний процес) 

2001 №2 (39) 
49-55 

Пантелєєва 
Ірина 

Гайдеґґерівська герменевтика як спосіб 
"безпонятійного філософування"  2003 №4 (54) 

46-52 
У статті розглядаються основні положення герменевтики другого періоду 
філософської творчості (після "Повороту") німецького ученого М.Гайдеґґера. 
Пантелєєва 
Ірина 

Поняття "мовлення" у філософській 
концепції Мартіна Гайдеґґера  2005 №5 (71)

83-66 
У статті розглядається основне поняття мовної концепції німецького 
філософа Мартіна Гайдеґґера - "мовлення", аналізуються основні його 
феномени - слухання, мовчання, поголоска і мова. Автор показує, що 
Гайдеґґер виявляє нові буттєві можливості екзистенціального світу, як 
"модус" його визрівання і прояву відкритості. Увага акцентується на 
перетинах і взаємозалежності понять "мова" та "буття". 

Пасько Зоя Економічний універсум християнства 2006 №6 (78) 
107-109

У статті дається аналіз тих суттєвих рис світогляду у межах 
християнської системи цінностей, що сформували економічне бачення 
людини західної цивілізації, її ставлення до світу і власної діяльності, вартісні 
орієнтири продукту праці. Показані трансформації, яких зазнали ці 
світоглядні установки у добу промислового розвитку і глобалізації. 

Пасько Ігор 
Феномен козацтва і деякі питання ґенези 
українського етносу (історіософські 
міркування) 

1999 №5 (29) 
21-25 

Пасько Ігор Проблема універсалій: держава, 
громадянське суспільство, особистість 2000 №4 (35) 

30-37 

Пасько Ігор Урбаністичний ренесанс: суспільство, 
держава, нація 2001 №3 (40) 

52-60 

Пасько Ігор Український націотворчий процес у колі 
політики: специфіка складових 2001 №4 (41) 

43-46 

Пасько Ігор Боротьба за владу чи зіткнення 
цивілізацій?  2005 №3 (69) 

108-112
У статті аналізується співвідношення системи політичної влади і 
різноманітних опозиційних груп в сучасній Україні. Зосереджена увага на 
дослідженні мовно-лінгвістичних текстуальних структур з архетипами 
колективного несвідомого. Звертається увага на деякі позитивні моменти, 
що прослідковуються в останнє десятиріччя в процессах формування 
української політичної і громадянської нації. Разом з тим автор 
зосереджується на деяких контроверсійних моментах сучасного 
українського громадянського процесу. 

Пасько Ярослав 
Приватний і публічний виміри полісного 
ладу: суперечності громадянсько-
владної моделі 

2001 №2 (39) 
58-62 
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Пасько Ярослав 
Клієнтелістські та громадянські виміри 
середньовічного ладу: суперечності 
суспільно-владної моделі  

2002 №1 (44) 
48-53 

В статті розглядаються спеціфічні правові та майнові інваріанти 
середньовічної доби, що сприяли становленню демократичних інституцій в 
Європі, а також ідейна специфіка суперечливих версій розвитку. Автор 
піддає аналізу клієнтелістський дискурс як модель несвободи і протилежний 
йому дискурс свободи, модель міського самоврядування, яка в подальшому 
буде визначати долю Європи та України. 

Пасько Ярослав Феномен соціальної держави в 
європейській традиції 2006 №1 (73) 

78-82 
Стаття присвячена ролі соціальної держави в європейському суспільстві. 
Концепція держави розглядається в контексті європейської традиції 
природного права, дотримання прав особи та взаємовідносин з 
громадянським суспільством. В історичному ракурсі така держава є 
суспільною альтернативою ліберальному курсу ринкового фундаменталізму. 

Пасько Ярослав 
Співвідношення соціальної держави та 
інформаційного суспільства в контексті 
вимірів свободи, права і власності 

2006 №3 (75) 
86-90 

В статті проаналізовані цивілізаційні аспекти взаємовпливу соціальної 
держави та інформаційного суспільства. Основним результатом 
дослідження є світоглядне осмислення загальної європейської тенденції 
синтезу інноваційних підходів з традиціями держави добробуту. В сучасних 
умовах перетину теоретичної рефлексії та соціально-історичної практики 
пропонується пріоритетний для Європи та України напрямок розвитку: 
вдосконалення інституту держави через зміцнення його впливу у сфері 
дотримання суспільної свободи, права та раціонального використання 
власності. 

Пасько Ярослав 

Теоретичне переосмислення класичних 
підходів щодо дискурсу держави 
добробуту: виміри справедливості та 
розширення прав особи 

2006 №5 (77) 
83-86 

У статті розглядається теоретична рефлексія Т. Маршала та Дж. Роулза 
у ракурсі взаємовідносин соціальної держави та громадянського суспільства. 
Спираючись на ідеї прихильників та противників держави добробуту, автор 
окреслює поле модернізації цього інституту - стратегію розширення прав 
особи та суспільної справедливості. Показано, що консервативна 
бюрократична традиція welfare state може бути змінена в контексті 
соціальної єдності базових цивілізаційних інститутів та в умовах розвитку 
сучасних тенденцій соціокультурного розвитку. 

Попов 
Володимир 

Сучасна духовна криза і шляхи 
трансформації ментальних засад 
господарювання 

1999 №3 (27) 
53-55 

Попов 
Володимир 

Динаміка релігійного життя Донеччини на 
межі тисячоліть  2003 №4 (54) 

59-64 
Проблеми, які піднімає автор статті, є фокусними для сучасної соціальної 
філософії та релігіознавства. Аналізується характер процесів, що 
відбувалися в нашому регіоні в 90-і роки та на початку XXI сторіччя. На 
основі статистичних даних стверджується, що для релігійної ситуації на 
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Донеччині є характерним дуалізм православ'я та протестантизму з 
наявністю інших релігійних громад. Автор аналізує особливості розвитку 
православ'я, греко-католицизму, баптизму, єговізму, ісламу, іудаїзму та 
інших релігійних громад в означений період. Підкреслюється амбівалентна 
налаштованість українського суспільства. Робиться висновок про 
необхідність підтримання релігійного миру в регіоні та толерантності у 
співвідносинах між релігійними конфесіями. 

Приходько 
Олена 

Дихотомічні пари "жінка/чоловік" і 
"природа/культура" у сучасному 
філософсько-антропологічному дискурсі 

2006 №2 (74) 
88-92 

Стаття присвячена аналізу причин виникнення асоціативної бінарної 
опозиції "жінка/чоловік" - "природа/культура", на подолання якої спрямована 
концепція гендеру. Джерелами аналізу стали роботи відомих зарубіжних 
антропологів і філософів другої половини XX ст. Головним результатом 
дослідження є визначення способів набуття жінкою суспільної ідентичності, 
які полягають або у зміні "чоловічого" стереотипу всередині існуючої 
культурної парадигми, або ж у актуалізації власної символічної реальності і її 
інтеґрації в патріархальну культуру. 
Рибаков 
В'ячеслав 

До питання впливу освіти на виховання 
особистості  2003 №3 (53) 

71-74 
В статті розглядається соціальна роль освіти, її вплив на формування 
особистості в українському суспільстві. Держава повинна цілеспрямовано 
розвивати інститут освіти, враховуючи соціальні та наукові потреби 
українського суспільства, що формується як демократичне. 
Сабірзянова 
Інна 

Методологічні і гносеологічні основи 
вивчення феномена безсмертя 2006 №2 (74) 

95-99 
Стаття репрезентує проблему пошуку методологічних й гносеологічних 
основ вивчення феномена безсмертя, що дозволяє, по-перше, чітко 
окреслити онтологічний "формат" соціально-філософського дискурсу про 
безсмертя, а, по-друге, підводить до з'ясування питання про гносеологічні, 
теоретичні основи й принципи розуміння цього феномена. Будучи найменше 
теоретичною конструкцією, а, швидше, етико-естетичним варіантом 
вирішення протиріччя "життя-смерть", безсмертя гносеологічно 
виправдовується феноменологією як можливістю осягти буття, що 
з'являється як культура, де панують цінності мистецтва, релігії, міфології й 
філософії. 

Сердюк Олена Вплив утилітаризму І. Бентама на 
вирішення проблем в бізнесі  2003 №2 (52) 

99-104 
До уваги пропонується розгляд основних принципів теорії утилітаризму з 
точки зору етики бізнесу і можливостей її практичного використання в 
сучасних умовах. На думку автора, теорія утилітаризму свого часу була 
необґрунтовано зганьблена, і визначення етики І.Бентама тільки як 
"арифметики крамаря" не відповідає дійсності. Утилітаризм не є 
автоматичним принципом вирішення моральних проблем, але завдяки тому, 
що він вимагає докладної, об'єктивної і неупередженої оцінки наслідків тієї чи 
іншої дії, він з успіхом може застосовуватися при вирішенні етичних проблем 
в сфері бізнесу. 
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Сердюк Олена Про ареотологічний підхід в етиці бізнесу 2003 №4 (54) 
64-68 

До уваги пропонується розгляд основних положень ареотологічної етики в 
контексті бізнесу. Автор стверджує, що ареотологічна етика може бути 
одним із можливих підходів при вирішенні етичних дилем у бізнесі і цінним 
нагадуванням про те, що бізнес є органічною частиною людського життя, а 
отже, частиною морального життя. У статті показується, що в етично 
релевантних ситуаціях, які так часто зустрічаються в бізнесі і які 
неможливо перевірити через максиму загальності або підрахунок наслідків, 
ареотологічний підхід має переваги над деонтологічним та утилітарним. 

Сімченко Галина Ідеологічні апарати держави в модерну 
та постмодерну епоху 2006 

№4 (76) 
96-99, 
№5 (77) 
87-90 

У статті висунуто ідею про дослідження ідеологічних апаратів держави 
(термін французького філософа-неомарксиста Л. Альтюссера) в контексті 
модерної та постмодерної епохи. Перша частина дослідження містить 
аналіз найбільш важливих ідеологічних апаратів індустріального суспільства. 
Такими автор вважає політичну партію, яка спирається на більш традиційні 
дихотомічні пари - "родина-церква", а згодом - "родина-школа". 
Запропонований підхід дасть можливість виділити тенденції в процесі 
впливу ідеології на суспільство, основні канали цього впливу, їх розвиток, 
специфічні особливості і трансформацію. Друга частина статті містить 
дослідження засобів масової комунікації (ЗМК) як найбільш важливого 
ідеологічного апарату держави епохи постіндустріалізму. Доведена їх 
подвійна роль у формуванні соціальної реальності. З одного боку, вони 
"задають" певний спосіб осмислення подій - створюють своєрідний 
ідеологічний конструкт, а з іншого, на тлі великого розмаїття ідеологічних 
дискурсів - нівелюють інтеґративну функцію ідеології. У наш час ЗМК 
відіграють ключову роль у формуванні світогляду особистості, 
використовуючи більш гнучкі засоби, зокрема електронні ЗМІ. 
Смеричевський 
Едуард 

Віртуальність у сучасній науковій 
літературі 2001 №4 (41) 

49-52 

Смеричевський 
Едуард 

Проблема віртуальної реальності в 
суспільному розвитку: техніко-
економічний і соціальний аспект 

2001 №6 (43) 
62-65 

Сопільник 
Анатолій 

Новий функціональний патріотизм як 
основа здійснення української мрії 1999 №5 (29) 

26-29 
Спесивцева 
Наталія 

Витоки есхатологічних ідей та „філософії 
історії” в західній філософії нового часу 2002 №6 (49) 

64-69 
Проаналізовано філософські системи Дж. Віко, І. Гердера та М. Бердяєва і 
докладно показано елементи, що їх об’єднують. Зроблено висновок, що 
стверджувати повну тотожність, повторюваність чи повну наступність 
конструкції та філософії історії М. Бердяєва стосовно до його попередників 
було б неправильним. Однак у межах окремих питань - історія, прогрес, 
есхатологія, - простежується ряд точок стикання. У своїй оригінальній, 
самобутній філософській системі Бердяєв переробив, поглибив, довів до 
«найгостріших граней» низку питань, близьких йому. 
Сушинський 
Михайло Нормотворчість та оцінка 1999 №4 (28) 

49-52 



 207

1 2 3 4 
  5 

Сушинський 
Михайло 

Мораль як соціальна норма в філософії 
екзистенціоналізму 2000 №2 (33) 

34-38 
Сушинський 
Михайло Управління соціальними процесами 2000 №3 (34) 

51-54 
Сушинський 
Михайло 

Про предмет філософії в історичному 
розвитку 2000 №5 (36) 

46-51 
Сушинський 
Михайло Влада в системі духовної культури 2000 №6 (37) 

30-32 
Сушинський 
Михайло Тотальність синергетики  2001 №1 (38) 

63-66 
Сушинський 
Михайло 

Соціально-філософська природа 
діяльності 2001 №2 (39) 

55-58 
Сушинський 
Михайло 

Особистість як об'єкт і суб'єкт моральної 
регуляції (методологічні проблеми) 2001 №3 (40) 

49-52 
Сушинський 
Михайло 

Традиції як феномен ментальності 
(методологічні проблеми) 2001 №4 (41) 

46-49 
Сушинський 
Михайло Війна як філософська проблема  2003 №4 (54) 

52-59 
У статті розглянута актуальна сучасна проблема війни і миру. Дається 
філософське обґрунтування історії і логіки питання. Показується ставлення 
світових релігій до війни. Розглядається пацифістська концепція збереження 
миру. Аналізується сучасна військова доктрина війни і миру як глобальна 
проблема. 
Сушинський 
Михайло Сучасна семіотика (Проблема методу) 2003 №5 (55) 

64-67 
У поданій статті розглядається актуальна сучасна проблема знакових 
систем, які дають змогу створити певні методологічні підходи в аналізі 
конкретних теорій сучасної парадигми знань. 
Толмачова 
Марина 

Амбівалентна сутність соціального буття 
людини (кінець XIX - початок XX ст.) 2003 №3 (53) 

67-71 
У статті розглядаються погляди Ніцше, Хайдеггера та ін. на проблему 
сутності людини, її розвитку і протиріч. Автор пояснює сутність людини не 
тільки з позиції її соціальності, але, що важливо, її духовного формування. 
Звідси єдність і розбіжності сутності у різних філософів і в різних системах. 

Узбек Костянтин Гармонія піфагорійської особистості 2001 №5 (42) 
60-64 

Узбек Костянтин Атомістичний раціоналізм Левкіппа – 
Демокріта 2002 № 7 (50) 

26-30 
В розвідці аналізується еволюція раціоналізму в античній натурфілософії від 
мілетської школи до атомізму Демокріта. Доводиться значення та вплив 
атомістичних уявлень Демокріта та становлення математичних концепцій 
Платона й Аристотеля, Відродження та Нового часу. 

Узбек Костянтин Істинність доказів (античний раціоналізм) 2002 №2 (45) 
51-56 

В розвідці обґрунтовується вирішальний вплив мислення. Особлива увага 
приділяється відтворенню системи доказів Аристотеля, використанню ним 
математичних методів для побудови формальної логіки, силогістики, як 
методології доведення істинності в судженнях судової і політичної практики 
та інших сфер соціального буття. 
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Узбек Костянтин Логіко-дедуктивне обґрунтування 
програмування  2002 №5 (48) 

45-50 
В пропонованій статті розглядаються логіко-дедуктивні та гносеологічні 
проблеми обґрунтування програмування як принципово нового методу 
наукового пізнання. Зазначається, що математичний експеримент є 
проміжною ланкою між класичним дедуктивним методом і класичним 
експериментальним методом дослідження, зближуючи математику з 
сучасною експериментальною наукою. 

Узбек Костянтин Витоки і підвалини античної механіки 2003 №3 (53) 
63-67 

У запропонованій статті розглядаються питання зародження і розвитку 
античної механіки, яка безпосередньо пов'язана з виробничою діяльністю 
людини. Характерною особливістю становлення, розвитку й обґрунтування 
механічних ідей є застосування математичних методів в механічних 
побудовах. Показано безпосередній вплив механіки на зародження та 
розвиток математики змінних величин. У статті простежується вплив 
античної механіки на розвиток механіки та натурфілософських ідей періоду 
Відродження та Нового часу. 

Узбек Костянтин Вплив математики і механіки на розвиток 
філософії 2004 №2 (60) 

3-8 
У статті автор встановлює взаємозв'язок математики і механіки від їх 
зародження до створення фундаментальних теорій, акцентуючи ті 
моменти, які визначним чином вплинули на їх взаємний розвиток. 

Узбек Костянтин Взаємозв'язок математики і філософії  
у процесі історичного розвитку  2005 №5 (71) 

87-92 
У статті досліджуються античні джерела зародження сучасної науки і 
філософії, встановлюється їх взаємозв'язок і взаємовплив, аналізуються 
форми взаємодії. Автор проводить думку про первинність природничо-
наукового знання, зокрема математики, у формуванні доказової науки та 
підтверджує свої міркування ґрунтовним аналізом поглядів античних 
мислителів. 

Узбек Костянтин 
Наукова раціональність ХVІІ ст.  
у контексті спадковості античної 
математики і методології 

2006 №1 (73) 
86-91 

У статті проведено глибокий історико-епістемологічний аналіз впливу 
античної науки і математики на розвиток наукового раціоналізму ХVІІ ст., 
початок якого було закладено працями Ф. Бекона, Р. Декарта, Дж. Локка. 
Продовжуючи традиції античних атомістів і математиків щодо 
раціональних засад наукового знання, мислителі ХVІІ ст. (І. Кеплер, І. 
Ньютон, Г. Лейбніц) прийшли до побудови диференціальних та інтеґральних 
методів, земної і небесної механіки, що, у свою чергу, призвело до побудови 
нової наукової картини світу. 

Федь 
Володимир 

Основні форми існування етносу в 
полікультурних вимірах соціуму  
Київської Русі 

2006 №1 (73) 
82-86 

У статті на матеріалі історико-філософської пам'ятки Давньої Русі - 
"Повісті минулих літ", а також на підставі аналізу деяких творів живопису 
цього періоду, автор досліджує основні форми існування етносу в 
полікультурних вимірах давньоруського соціуму. Основним результатом 
дослідження є обґрунтування в якості таких форм адаптації та асиміляції, а 
також визначення особливої ролі адаптації, що має дослідницьку 
перспективу в межах сучасної філософської парадигми. 



 209

1 2 3 4 
  5 

Федь 
Володимир 

Основні форми існування етносу в історії 
української культури XIV- XVIII століття 2006 №3 (75) 

100-103
У статті на матеріалі історичної традиції української культури та на основі 
виділення її соціальної специфіки досліджуються основні форми існування 
етносу в історії української культури ХІV - ХVІІІ ст., що є логічним 
продовженням попереднього аналізу (Див. статтю автора у "Схід", №1. 
2006). Основним результатом даного дослідження є обґрунтування в якості 
таких форм інтеграції, колонізації та форми існування етносу в межах 
соціальної групи - козацтва. Визначається особлива роль інтеграції 
полікультурних надбань, що виступає в ролі конструктивного елемента 
сучасного українського культуротворення. 

Холап Ганна Наука та релігія: культурний контекст, 
протиріччя і точки дотику 2004 №7 (65) 

67-68 
Стаття присвячена визначенню ролі, яку відіграють наука і релігія у 
розвитку культури. Заторкнуті питання, які тривалий час є дискутивними, 
зокрема моменти віри точок дотику науки і релігії. Автор не ставить всі 
крапки над «і», а демонструє толерантний підхід до розуміння цих феноменів 
і закликає до подальшого діалогу. 

Чередниченко 
Олександр 

Роль конфуціанського вчення у 
проходженні реформ в Китаї. Досвід для 
України 

2003 №5 (55) 
40-51 

Автор розглядає основи конфуціанства, його роль в сучасному реформуванні 
Китаю. Підкреслюється, що формування національно свідомої людини - 
першочергове завдання китайських реформаторів. Показано, що ідеали і 
цінності, властиві традиційним суспільствам: колективізм, поважне 
ставлення до держави з боку особистості і турбота держави про людину, 
повага до старших і значення ієрархії в суспільстві, прагнення до 
безконфліктності та гармонії в соціальних відносинах, пріоритет дисципліни 
і порядку, турбота про міцність сім'ї, важливість злагоди, - це і є те, з чого 
складаються феноменальні успіхи країн Східної Азії в економіці й технології. 
Акцентована увага на глобальному взаємозв'язку і перетинах розвитку 
культур "Схід - Захід", а також на вирішальній ролі еліти в процесі 
відродження і розвитку. 
Чорноморденко 
Іван 

Епістемологічні практики в 
Східноазійській цивілізації  2005 №2 (68) 

65-68 
У кожній цивілізації є різні епістемологічні практики. В Китаї основа 
епістемологічних практик, що пронизує весь світогляд китайців, отримала 
назву "фен-шуй". Загальновідомі досягнення китайської цивілізації свідчать 
про успішність епістемологічних практик, які застосовувались до того, як 
китайцям стала відома наука сучасного західного, європейського типу. 

Шевченко Ольга Смертна кара в Україні через призму 
громадської думки 1997 №4 (11)

41-46 

Ялі Іван Культурні рудименти цивілізації 2003 №3 (53) 
74-76 

Автор актуалізує значення культури в історії цивілізацій і намагається 
довести, що вона не втратила своєї значимості у формуванні сучасних 
цивілізацій. Показано єдність і відмінність існуючих точок зору на взаємодію 
«культури» та «цивілізації». Викладено оригінальне авторське розуміння цієї 
діалектики. 
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2.4. СОЦІОЛОГІЯ 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки

Преамбула 
 

Грушевський 
Олександр, Кут-
ковець Тетяна 

Українці в Росії 1995 
№1 (1) 
14-20 

Ликов Воло-
димир, Мозго-
вий Володимир, 
Болбат Тетяна 

Стан і перспективи міжнаціональних 
стосунків у Донецькій області 

1996 
№5-6 
(5-6) 
39-48 

Мазіна Наталія 

Проблеми зайнятості та професійного 
самовизначення молоді у контексті 
трансформації соціальної сфери в 
Україні 

2006 
№3 (75) 
104-107

У статті проаналізовано проблеми зайнятості та професійного 
самовизначення молоді в сучасній Україні з урахуванням основних чинників 
ризику, що впливають на позитивну динаміку розвитку суспільства - 
бідності, безробіття та незадовільного забезпечення соціальних гарантій в 
сфері освіти. На фоні трансформації соціальної сфери автор відзначає 
радикальні зміни в свідомості сучасної молоді щодо ставлення до роботи і 
освіти, порівняно з попередніми поколіннями. 

Міжнародна 
фундація вибор-
чих систем 

Народ України прагне до реформ 
західного зразку  

1995 
№1 (1) 
10-13 

Новікова Ольга Соціальне самопочуття народу України і 
його готовність до змін 

1995 
№2 (2) 
15-21 

Рябчук Микола Росіяни в Україні - з погляду 
американського соціолога 

1995 
№2 (2) 
29-32 

Толстая 
Катерина Споживчий ринок України 1996 

№5-6 
(5-6) 
49-50 

Центр 
"Демократичні 
ініціативи" 

Кому довіряє український народ? 1995 
№2 (2) 
22 

Центр 
"Демократичні 
ініціативи" 

Ставлення киян до економічної реформи 1995 
№2 (2) 
23-28 
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2.5. ПОЛІТИКА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
Преамбула 

 

1 2 3 4 
   5 

Редакційна 
стаття 

Прогноз розвитку України (за результа-
тами львівського та донецького щорічних 
семінарів) 

1998 №7 (24) 
48-59 

Абизов Вадим, 
Абизова Лариса 

До питання про філософію "здорового 
глузду" як елемент мислення української 
інтелігенції 

1997 №6 (13)
36-41 

Александрова 
Олена 

Проблема визначення перспектив 
конкурентоспроможності України у 
сучасному світі  

2002 №4 (47) 
63-67 

Крізь призму розкриття внутрішнього суперечливого характеру сучасного 
процесу глобалізації визначаються можливі шляхи підвищення 
конкурентоспроможності України з метою її становлення як гідного 
партнера технологічно розвинутих країн. У цьому контексті звертається 
увага на розвиток головних сфер держави-технологічної, економічної та 
суспільної - з урахуванням особливостей політичної та соціокультурної 
галузей. Перспективи розвитку України на сучасному етапі вбачаються у 
синтезі національних історичних надбань з визначеними тенденціями 
світового суспільно-економічного процесу. 
Беганська Ірина, 
Садовська 
Наталя 

Проблема формування соціальних 
стандартів освіти 2006 №5 (77) 

103-108
Стаття містить теоретико-методологічне обґрунтування концепції 
соціальних стандартів освіти як основи політики держави в освітній сфері. В 
процесі дослідження визначено складові соціального стандарту освіти, 
запропоновано систему показників для його оцінки, цільові орієнтири 
державної освітньої політики. На думку авторів, досягнення зазначених 
орієнтирів можливе за рахунок оптимізації кількості та організаційних форм 
навчальних закладів з розширенням можливостей освітньої, наукової та 
просвітньої діяльності. 
Білецький Віта-
лій, Пасько 
Ярослав 

Дегуманізація і проблема подолання 
відчуження українського суспільства 2000 №3 (34) 

36-39 
Білецький 
Володимир Консолідація 1995 №1 (1) 

26-28 
Білецький 
Володимир 

Проблеми розвитку "третього сектору" в 
Україні 1996 №7 (7) 

22-27 

Білецький 
Володимир 

Стратегія та тактика проведення 
виборчої кампанїї-98 1997 

№2 (9) 
20-25, 
№3 (10)
14-21, 
№4 (11)
3-7 

Білецький 
Володимир 

Громадські організації та їх роль у житті 
суспільства 1997 №8 (15)

16-20 
Білецький 
Володимир, 
Сорока Ігор, 
Шелегеда Белла 

Круглий стіл журналу "Схід": "Проблеми 
трансформації українського суспільства". 
Донецьк. 15 травня 1998р.  

1998 №4 (21) 
43-45 
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Білецький 
Володимир, 
Коржов 
Геннадій, 
Пасько Ігор, 
Пасько Ярослав 

Електоральні настрої і наміри донеччан 
напередодні виборів Президента України 1999 №6 (З0) 

35-44 

Бiлецький 
Володимир 

"Третій сектор" як основа 
громадянського суспільства  
(частина 1) 

2004 №7 (65) 
69-71 

Стаття стосується актуальної проблеми побудови нового громадянського 
суспільства в Україні. Виконано компаративний аналіз розвитку "третього 
сектора" в країнах Заходу (1-а частина), країнах СНД, Центральної Європи 
та Україні (2-а частина). Акцентовано увагу на особливій ролі недержавних 
аналітичних центрів (Think tanks) як "п'ятої влади". Сформульовано ряд 
висновків та зауваг, спрямованих на пошук шляхів розбудови українського 
"третього сектора". 
Білецький 
Володимир 

„Третій сектор" як основа громадянського 
суспільства (II частина)  2005 №1 (67) 

60-64 
Стаття присвячена актуальній проблемі побудови нового громадянського 
суспільства в Україні. Виконано компаративний аналіз розвитку "третього 
сектора" в країнах Заходу (1-а частина), країнах СНД та Україні (2-а 
частина). Акцентовано увагу на особливій ролі недержавних аналітичних 
центрів (Think tank) як "п'ятої влади". Сформульовано ряд висновків та 
зауваг, спрямованих на пошук шляхів розбудови українського третього 
сектора. 
Білецький 
Володимир 

Схід України в інтеґративних процесах 
сучасного державотворення  2005 №3 (69) 

58-64 
Після розпаду СРСР на окремі національні держави перед останніми постали 
проблеми консолідації, інтеґрації їх земель і реґіонів на основі власних 
(національних) цінностей. "Гравцями" у цьому вельми непростому процесі в 
Україні, як і кожній державі, є і державний Центр, і реґіони, і зовнішні учасники. 
Багато дослідників державотворчих процесів роблять акцент на 
особливостях національної інтеґрації в полікультурному суспільстві [1]. 
Мета нашої роботи визначити роль і місце Східної України, зокрема Донбасу, 
в більш широких інтеґративних процесах сучасного державотворення, які 
включають не тільки культуру, але й економіку, політику, науку тощо. 

Білий Дмитро Україна, Росія, Чечня: сучасне та 
майбутнє 1996 №4 (4) 

19-20 
Білинський 
Ярослав 

Мова, нація і держава: проблеми з теорії 
й практики 1997 №2 (9) 

26-29 
Білинський 
Ярослав 

Мова, нація, держава: проблеми з теорії 
й практики 1997 №4 (11)

11-18 

Білоус Артур Верховна Рада України: розташування 
сил і перспективи партій 1995 №1 (1) 

21-25 

Біляїв 
Володимир 

Світове українство і неперервність 
українського державницького процесу  
в XX сторіччі 

1996 №7 (7) 
12-14 

Болбат Тетяна Розстановка політичних сил у Донецькій 
області напередодні виборчої кампанії 1997 №8 (15)

12-16 
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Бредихін Андрій 
Військово-технічне співробітництво 
України з Латинською Америкою: 
проблеми і перспективи 

1998 №5 (22) 
15-19 

Бурега Валерій, 
Заблоцький 
Віталій 

Антикризове управління у перехідному 
суспільстві: соціальна адекватність та 
ідеологічні засади 

2000 №3 (34) 
31-36 

Бурега Валерій Начала теорії терору, спроба 
концептуалізації  2005 №3 (69) 

65-71 
У статті зроблена спроба розробки основ теорії терору. Передбачається, 
що вона повинна мати міждисциплінарний характер. Визначені сутнісні 
характеристики терору і його змістовний аспект. 
Вовканич 
Степан 

Інформаційно-мовна концепція розвитку: 
український та світовий аспекти 1997 №7 (14)

23-32 
Вовканич 
Степан 

Українська ідея: пріоритет інтелекту 
людини і нації 1998 №7 (24) 

37-45 
Габрієлян Олег Політична наука в Україні: проблеми 

реформування та інституціоналізації  2003 №6 (56) 
65-71 

В статті розглянуті об'єктивні передумови переходу політології як 
проміжної ланки в розвитку вітчизняного політичного знання на якісно новий 
рівень політичної науки. Пропонується стратегія проведення цього 
переходу, основана на створенні професіонального товариства, здатного 
об'єднати зусилля спеціалістів і регіональних науково-освітніх центрів з 
метою формування української політичної науки. 
Гаврилишин 
Богдан Проблема Слов'янського союзу 1997 №3 (10)

3-6 
Гайдар Єгор Україна - це держава, з інтересами якої 

треба рахуватися 1997 №7 (14)
3-7 

Говоруха Віктор До питання військової доктрини України 1995 №3 (3) 
14-17 

Голота 
Валентин 

Політичний спектр Донбасу: стан і 
тенденції розвитку 1995 №2 (2) 

12-14 
Голота 
Валентин 

Авторитаризм в Україні: крок вперед чи 
назад? 1995 №3 (3) 

11-13 
Голота 
Валентин 

Регіональна політика та місцеве 
самоврядування  1996 №7 (7) 

19-21 
Грицак Ярослав Україна, 1991-95 рр.: нова політична 

нація 1996 №4 (4) 
12-18 

Гуріна Ніна 
Інформаційне протиборство - один з 
головних напрямів політики сучасних 
міжнародних відносин 

2004 №1 (59) 
54-57 

Стаття присвячена проблемі погіршення та недостатньої захищеності 
інформаційної безпеки як всередині України, так і на зовнішньополітичній 
арені. Значна увага приділяється еволюції та історичному аспекту 
інформаційної боротьби. Розглядається роль ЗМІ та їх вплив на суспільство. 
Робиться спроба аналізу розвитку інформаційних технологій та їх впливу на 
формування нової системи міжнародних відносин в ХХІ столітті. 
Дзюба Іван Старі страхи і нові загрози 1998 №7 (24) 

32-37 
Єременко 
Світлана Україна та Євроатлантична спільнота 2002 №6 (49) 

39-44 
Останнім часом ми все частіше обговорюємо питання інтеграції України в 
Європейський Союз, НАТО, євроатлантичну спільноту. Під час круглих 
столів, у телевізійних дебатах, на сторінках газет і журналів представники 
політикуму нашої держави, видатні економісти і вчені дискутують на тему 
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євроінтеграційного курсу та намагаються передбачити, які позитивні та 
негативні наслідки несе такий вибір Україні та її громадянам. Ці ж актуальні 
для нашої держави питання розглядалися на міжнародній конференції 
"Україна на шляху до зрілої національної державності - круглий стіл ІІІ: 
Україна і євроатлантична спільнота", яка відбулась у жовтні 2002 р. у 
Вашингтоні. В ній взяла участь головний редактор аналітично-
інформаційного журналу "Схід", голова Донецького прес-клубу Світлана 
Єременко. З метою кращого ознайомлення читачів з питаннями, які 
обговорювалися на круглому столі, ми друкуємо серію виступів 
представників України та США. 
Жеребецький 
Євген Кінець імперії  2003 №2 (52) 

79-91 
Стаття є практичним застосуванням теорії геополітичної динаміки 
Рендала Коллінза стосовно до Російської імперії. Автор стисло подає основні 
положення цієї теорії, висвітлює основні елементи фаз розпаду імперії. 
Особлива увага надається демографічному фактору, компаративному 
аналізу динаміки розвитку Росія - Китай. Автор робить спробу часових 
оцінок можливих процесів у Росії ХХІ ст. і концептуально означує українську 
перспективу в контексті глобальних очікуваних подій. 
Жеребецький 
Євген Помаранчевий ЄЕП  2005 №3 (69) 

51-57 
У дискусіях, які розпочалися в українському суспільстві відразу ж після 
ратифікації угоди про створення Єдиного економічного простору у 2004 році, 
як правило, обговорювались лише політичні і економічні наслідки ЄЕП. 
Опозиція твердила, що ЄЕП ще далі віддалить Україну від Європи і зруйнує 
українську економіку, - тодішня ж влада в особі М.Азарова запевняла, що 
після вступу в ЄЕП Росія заллє нас дешевими енергоносіями й сировиною. 
Незважаючи на те, що весною 2005 Москва показово продемонструвала 
"малоросам", що таке великоросійський бензиновий батіг, нова помаранчева 
влада в особі чинного президента В.Ющенка відреагувала на реальну загрозу 
національним інтересам держави повністю в стилі незабутнього Леоніда 
Даниловича: Росія - стратегічний партнер, а наднаціональні органи ЄЕП - це 
не страшно. А прем'єр Ю.Тимошенко відмовилася направити до 
Конституційного суду подання на предмет перевірки конституційності 
угоди про ЄЄП. Нарешті, праві політичні партії, які категорично виступали 
проти чергової спроби Москви реанімувати імперію "героїчно" мовчать, в 
той час, як ініціатори ЄЕПу втішено потирають руки. Але ж насправді ЄЕП - 
це перш за все лукава назва, за якою ховається не економічний, а імперський 
політичний проект. І росіяни з цим не особливо криються: про зону вільної 
торгівлі без винятків і обмежень забудьте до 2012 року, сказав прем'єр 
М.Фрадков у Тбілісі. А до цього часу - або падишах вмре, або віслюк здохне. 

Жовніренко 
Павло 

Проблема безпеки в українсько-
російських стосунках: пошук спільних 
інтересів  

1995 №3 (3) 
3-6 

Заблоцький 
Віталій, 
Ляшенко 
В'ячеслав 

Українська мрія: ліберальний вимір  1995 №2 (2) 
3-6 

Заблоцький 
Віталій 

Уроки березневих (1997 р.) виборів до 
Верховної Ради України на Донеччині: 
протистояння лібералів та комуністів 

1997 №3 (10)
22-26 
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Заблоцький 
Віталій Вибори-98: цілком очікувальні парадокси 1998 №4 (21) 

46-48 
Заблоцький 
Віталій 

Політичні ідеології: сутність, природа, 
морфологія 1998 №5 (22) 

3-11 
Заблоцький 
Віталій Феномен лібералізму 1998 №6 (23) 

26-35 
Кисельов 
Микола Екологічна політика та державотворення 1998 №4 (21) 

38-42 

Кислий Павло Хто і як будує українську державу 1996 №4 (4) 
3-6 

Кіпень 
Володимир Донбас в політиці і політика в Донбасі  1995 №2 (2) 

7-11 

Кіпень 
Володимир 

Масові настрої та політичні орієнтації 
населення Донеччини: причини і 
наслідки  

1997 

№8 (15)
3-12, 
№9-10 
(16-17) 
32-34 

Кіпень 
Володимир 

Академічна спільнота вузів про 
ненормативні відносини та корупцію  2001 №6 (43) 

82-86 
Клочков 
Володимир 

Прокурорський нагляд за дотриманням 
прав і свобод людини і громадянина 2001 №6 (43) 

79-82 
Конох Микола, 
Сетов Олександр 

Від інерції тоталітарної свідомості до 
цілісності свідомості українського народу  1997 №1 (8) 

8-11 
Королько 
Валентин 

Порівняльний аналіз форм державного 
правління і український тип демократії 1996 №7 (7) 

1-11 
Королько 
Валентин 

Сприяння США розвитку демократії у 
світі та Україні  1997 №3 (10)

6-13 

Костюк Сергій Неурядові аналітичні центри в контексті 
реалізації євроінтеграційного курсу України 2001 №5 (42) 

50-54 

Кочуєв Валерій 
Проблема розподілу повноважень у 
контексті реалій громадянського 
суспільства в Україні  

2003 №4 (54) 
40-43 

У статті розглядаються політико-економічні проблеми розподілу 
повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування в 
контексті реалій громадянського суспільства в сучасній Україні. З позицій 
реалізації принципу практичної субсидіарності робиться спроба критичного 
аналізу різних точок зору, спрямованих на реформування адміністративної 
системи і територіально-адміністративного устрою країни. 

Кочуєв Валерій Соціальна або ліберальна держава: 
проблеми вибору  2005 №1 (67) 

65-70 
У статті робиться спроба розглянути базові принципи формування державної 
економічної політики в нових незалежних країнах, виявити головні чинники 
гальмування ринкових реформ в Україні і на цьому ґрунті спробувати визначити 
концептуальні підходи щодо визначення стратегічного вектору завдань нового 
політичного керівництва держави, сучасного українського суспільства. 

Кресіна Ірина 
Українська ідея та національна 
свідомість: адекватність, мрія чи 
вигадка? 

1997 №5 39-
48 

Криворучко 
Юрій 

Крах партійно-комуністичної системи та 
тенденції відродження молодіжних 
організацій України  

2001 №4 (41) 
36-39 
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Лазарєв Фелікс Сучасна культура: нагору по сходах, що 
ведуть униз  2003 №6 (56) 

62-65 
У статті критично розглянуто негативні тенденції сучасної культури та 
проаналізовано підстави їх подолання. Переходячи до ринку, ми повинні 
навчитися компенсувати негативні сторони стихії ринку свідомо 
здійснюваною політикою у сфері культури, у справі соціального захисту 
окремих шарів населення й у сфері гнучкого державного регулювання 
системи економіки. 

Лаф Джон НАТО напередодні XXI століття  1999 
№1-2 
(25-26) 
38-41 

Максимович 
Володимир 

Одухотвореність як елемент української 
національної ідеї 1996 

№5-6  
(5-6) 
19-21 

Малиновська 
Маргарита 

Становлення громадянського 
суспільства та правової держави в 
Україні 

1998 №6 (23) 
40-42 

Малиновська 
Маргарита Природа і сутність політичного лідерства 1998 №7 (24) 

45-47 

Мізіліна Лідія, 
Шубіна Юлія 

Професіоналізм і відповідальність кадрів 
- основа ефективної роботи органів 
місцевого самоврядування 

2006 №5 (77) 
98-102 

У статті обґрунтовується актуальність наукової розробки проблеми кадрів 
в органах місцевого самоврядування. На підставі вже існуючих досліджень та 
даних опитування, у якому автори статті брали безпосередню участь, 
проаналізовані найбільш важливі професійні якості, риси характеру, знання й 
уміння, необхідні посадовій особі для продуктивного виконання своїх 
обов'язків, а також підкреслена особлива роль відповідальності посадових 
осіб у підвищенні ефективності роботи окремих службовців і органів 
місцевого самоврядування в цілому. 

Можаровський 
Володимир 

Конфлікт та консенсус (до використання 
ідей та моделей конфліктологічної теорії 
Л.Козера) 

1998 №6 (23) 
36-39 

Нагорняк Тетяна 
Аналіз тенденцій соціально-культурного 
розвитку Донбасу в посттоталітарний 
період 

1998 №6 (23) 
43-46 

Назарян Олена 
Україна - Норвегія: спроба 
компаративного аналізу національно-
культурного відродження 

1997 №4 (11)
18-23 

Осика Галина 
Використання глобальної мережі 
Інтернет у політиці: комунікативний та 
маніпулятивний аспекти 

2006 №5 (77) 
95-97 

У статті обґрунтовано можливості використання мережі Інтернет у 
політичному процесі. Основними аспектами впливу на політику в цьому 
контексті визначено комунікативний та маніпулятивний. На думку автора, 
велике різноманіття електронних порталів, що містять суперечливу 
інформацію і протирічиву оцінку фактів соціальної дійсності швидше 
сприяють формуванню суспільної думки, ніж її моделюванню. 
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Павличко 
Дмитро Українська національна ідея  2005 №3 (69) 

36-47 
Робота відомого українського письменника, громадського діяча й політика 
Дмитра Павличка базується на лекції, прочитаній ним 1 вересня 2002 р. 
перед студентами й викладачами Києво-Могилянської Академії. Автор 
розмірковує про феномен національної ідеї, в руслі якої Українська держава 
спочатку вела боротьбу за свою незалежність, а пізніше і до сьогодні - за 
стабільний розвиток на засадах демократичних загальнолюдських 
цінностей. Роздуми про минуле і сучасне буття української національної ідеї 
мають неабияку актуальність і зараз, коли віра в демократичну, європейську 
майбутність нашої держави потребує закріплення в свідомості як широких 
верств українських громадян, так і світової спільноти. 

Пайфер Стівен Україна - ключовий елемент для 
стабільності нових демократій в Європі 1999 №4 (28) 

43-45 

Пасько Ігор Україна і феномен Росії  1995 №1 (1) 
29-31 

Пасько Ігор Національна ідея: варіанти на тлі 
європейської культури 

1995 
 

1996 

№3 (3) 
7-11, 
№4 (4) 
7-12 

Пасько Ігор Історичне минуле і парадокси масової 
свідомості  1998 

№1-2 
(18-19) 
45-48, 
№3 (20) 
38-41, 
№4 (21) 
34-37, 
№5 (22) 
11-14 

Пасько Ігор Україна: цивілізаційні антиномії  2002 №5 (48) 
29-32 

У пропонованій розвідці розглядається співвідношення й антиномії різних 
цивілізаційних векторів у сучасному українотворчому процесі. 
Висловлюються аргументи і припущення, щодо поступового домінування 
європейської цивілізаційної парадигми в україномовному сегменті нашого 
суспільства. Становлення українського соціокультурного дискурсу дає 
можливість актуалізувати стару архетипову традицію суголосну і 
споріднену європейським вартостям. 
Пасько Ігор, 
Пасько Ярослав Конституція і ментальність народу 1996 №7 (7) 

15-18 
Пасько Ігор, 
Пасько Ярослав Конституція і Ментальність народу 1997 №1 (8) 

3-7 

Пасько Ігор, 
Пасько Ярослав 

Громадянське суспільство: ідеї та 
історична практика 1997 

№4 (11)
7-11, 
№6 (13)
27-36, 
№7 (14)
14-23 

Пасько Ярослав Громадське суспільство: Східна Європа і 
перспективи України 1997 №3 (10)

26-30 
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Пілунський 
Леонід 

Етнополітичний погляд на Кримську 
автономію 1996 №7 (7) 

28-33 

Примуш Микола 
Регулювання порядку виникнення, 
призупинки та припинення діяльності 
політичних партій 

1999 
№1-2 
(25-26) 
41-47 

Примуш Микола Типи партій та партійних систем 1999 №3 (27) 
43-47 

Романів Олег Україна: державність, національний 
організм, історія 1996 

№5-6  
(5-6) 
11-18 

Сивушенко Олег Реформування Збройних сил України  2002 №6 (49) 
46-49 

Тодоров Ігор Україна і Центрально-Східна Європа: 
порівняння посткомуністичного розвитку 1995 №3 (3) 

18-20 

Торбаков Ігор 

Хто може стати справжнім стратегічним 
партнером України: спроба 
порівняльного аналізу українсько-
російських інтелектуальних стосунків  

1997 №7 (7) 
6-13 

Цвих 
Володимир 

Профспілки як організація особливої 
групи інтересів: основні засади 
функціонування у громадянському 
суспільстві  

2001 №4 (41) 
31-36 

Цвих 
Володимир 

Профспілки як організація найманих 
працівників громадянського суспільства: 
визначення, особливості  

2001 №5 (42) 
54-60 

Чалий 
Олександр 

Євроатлантичні прагнення України як її 
державна політика 2002 №6 (49) 

44-46 
Чередниченко 
Олександр Сучасна Росія: версія політолога  2001 №5 (42) 

43-50 
Чередниченко 
Олександр 

Російська стратегія та українські 
перспективи  2001 №6 (43) 

48-56 
Чередниченко 
Олександр 

Можливі наслідки вступу України до 
НАТО 2002 №6 (49) 

80-83 
Стаття, яка пропонується читачам журналу, має дискусійний характер. Це 
викликано декількома моментами. По-перше, автор перераховує чинники 
позитивного та негативного аспектів входження України в НАТО, не 
зупиняючись на їх докладному аналізі. По-друге, шлях України “в Європу” через 
Росію, чи разом з Росією розглядається не тільки як альтернативний, але й 
як можливо основний, пріоритетний. 
Ці обставини і надають статті дискусійного характеру, спонукають до 
поглибленого аналізу позитивів та негативів як вступу України до НАТО 
так і укладання з Росією і Білоруссю нового військового союзу. 
Водночас, автор має оригінальну манеру викладу, безперечно компетентний 
у проблемі, яка розглядається, вільний від вузько політичних комплексів, що 
надає матеріалу цінності. Редакція сподівається на продовження дискусії, 
залучення до неї інших фахівців. З огляду на контроверсійність певних тез 
статті вона є добрим початком для дискусії. 
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Чередниченко 
Олександр 

Роздуми з приводу терористичного 
мегаакту в США 11 вересня 2001 року  2003 №1 (51) 

86-91 
У статті відомий київський аналітик подає свою версію подій 11 вересня у 
США. Автор розглядає світові процеси, враховуючи явище глобалізації, 
існування і трансформацію конкурентних полів національних держав, 
наддержав, космополітичних олігархів. Автор приходить до висновку, що 
існує ряд питань, які не знаходять відповіді в рамках офіційної версії подій 11 
вересня 2001 р. 
Чередниченко 
Олександр Геополітичний масштаб України  2005 №3 (69) 

48-50 
У статті визначено сучасне становище України на світовій політичній мапі, 
окреслено перспективи її розвитку і найбільш нагальні проблеми зовнішньої 
політики. Найважливішим завданням України сьогодні автор вважає її участь 
у створенні системи кооперативної міжнародної безпеки на підставі 
повноправного партнерства з більш сильними у політичному і економічному 
відношенні країнами. Аргументовано, які наслідки можуть очікувати нашу 
державу при отриманні нею "сусідського статусу" країн ЄС. 
Чередниченко 
Олександр Щодо існування "геофізичної зброї”  2005 №4 (70) 

71-72 
У ексклюзивному матеріалі автор піднімає проблему надзвичайної ваги - про 
т. зв. "геофізичну зброю", що здійснює радикальний вплив на довкілля і 
застосування якої має непередбачувані наслідки для всього людства. Спроби 
створення такої зброї були в СРСР (комплекс "Сура"), зараз активна робота 
триває в США (проект "НААRР"). 

 
2.6. ПРАВОЗНАВСТВО 

 
Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
Преамбула 

 

1 2 3 4 
   5 

Адельсеїтова 
Айсель 

Роль і значення діяльності Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим у 
системі державних органів республіки  

2002 №3 (46) 
62-66 

Розглянуто питання пошуку нових й активного застосування існуючих форм 
в організації діяльності Верховної Ради АРК. Стаття є однією з перших 
спроб розгляду ролі і значення діяльності Верховної Ради АРК у системі 
державних органів АРК. 

Берзін Павло 

Кримінальна відповідальність за 
перешкоджання законній діяльності 
журналістів (на основі європейського 
досвіду застосування ст. 10 Конвенції 
про захист прав та свобод людини)  

2002 №3 (46) 
66-69 

Розглядаються основні проблеми кримінально-правової характеристики 
перешкоджання законній професійній діяльності журналістів з боку 
європейського досвіду застосування ст. 10 Європейської конвенції захисту 
прав та основних свобод людини. Кримінально-правові проблеми професійної 
діяльності журналістів в Україні пропонується розв'язувати враховуючи 
практику Європейського Суду з прав людини. 
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Головко Юлія, 
Мізіліна Лідія 

Політико-правові аспекти реалізації прав 
громадян на управління справами 
держави  

2005 №4 (70) 
68-70 

У статті на підставі аналізу чинного виборчого законодавства 
обґрунтована необхідність удосконалення виборчого процесу в Україні. 
Аргументовано показані ознаки "соціальної втоми" в українському 
суспільстві, результатом якої може бути неучасть значної частини 
електорату у парламентських виборах 2006 р. 

Подкоритова 
Лідія 

Процес розірвання шлюбу в 
християнській Київській Русі та 
Московській державі  

2002 №3 (46) 
59-62 

Прийняття християнства в Київській Русі значною мірою сприяло створенню 
української держави та українського права. Але норми візантійського права 
отримали своєрідне втілення в українському праві, яке залишилось ще з часів 
язичества. Певною мірою це проявилося в церковних законах, затверджених 
князем Володимиром. Однак довгий час церква повинна була враховувати 
пережитки давніх звичаїв, що реалізувалося в справах з розірвання шлюбів. 
Рибаченко 
Катерина, 
Шредер Шимон 

Митний союз. Європейське право 2004 №1 (59) 
65-71 

Стаття присвячена процесам входженя Польщі до Європейського Союзу, а 
саме формуванню митної політики відповідно до європейських правових норм 
та проблемам, які виникли у процесі інтеграції. Досвід Польщі може бути 
корисним для України, яка теж знаходиться на шляху інтеграції до 
Євросоюзу. 
Чеботарьова 
Галина 

Права людини і проблема сталого 
розвитку  2002 №3 (46) 

69-72 
Розглянуто права людини в світлі концепції сталого розвитку. Аналізуються 
компоненти цієї концепції, історія її формування, висвітлюються найбільш 
актуальні пропозиції провідних науковців світу. 

 
2.7. ПСИХОЛОГІЯ. КУЛЬТУРА. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО.  

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
Преамбула 
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Редакційна 
стаття 

"Як передать, Донбас, твою красу і силу?" 
(поезії про Донбас) 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
5 

Таке питання, зовсім не самому собі, а, мабуть, всьому поетичному загалу, що 
пише про цей дивний край, - поставив наш славетний земляк, класик української 
літератури В. Сосюра, автор неперевершеного "Любіть Україну". Він не тільки 
поставив, але й започаткував поетичні образи, які відображають сутність, 
душу Донбасу, контраст його реалій: "рев моторів над копрами" і "Дінця солодкі, 
ясні води", "над териконом диму клоччя" і "квітів аромат в байраків тишині", 
"комбайна гордий гул" і "шепіт яворів". 
Відгомін сосюринських образів відчувається й у особливому художньому світі 
сучасних донбаських поетів. У їх творах немовби-то у дорогоцінних каменях 
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виблискують діаманти-знахідки образів наших сучасників, славетного 
шахтарського краю, його природи - чи то у ліричних, лірико-філософських, чи 
то у палких громадських, але ніколи не байдужих і не пересічних поезіях. 
Сьогодні ми пропонуємо лише окремі уривки з поезій поетів-донбасців. Палко, 
щиро, захоплено розповідають вони про свій край, його людей і, сподіваємося, 
заторкнуть у читача найтрепетніші струни любові і болю за свою Вітчизну. 

Редакційна 
стаття 

Балетна школа Вадима Писарєва - візитна 
картка Донбасу і України 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
9-10 

Школа хореографічної майстерності Вадима Писарєва народилася в Донецьку 
весною 1992 року. Як високе дерево повинно мати міцне коріння, щоб мати 
багату крону, вистояти за будь-якого буревію, так і високе мистецтво 
повинно мати сталий фундамент, аби бути актуальним і "сучасним" за будь-
яких часів. Тому зараз, у період виникнення нових стилів та жанрів, Школа 
Писарєва зробила свій вибір - неухильне наслідування традицій та досвіду 
класичної хореографії. 

Редакційна 
стаття Сфрагістика краю козацьких часів 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
25 

Редакційна 
стаття 

Творець фільму "У бій ідуть одні 
старики" 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
30 

Редакційна 
стаття "Простелю, наче долю..." 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
35-36 

Народна мистецька спадщина – то безцінний скарб народу. Зневажливе 
ставлення до багатовікової мистецької культури спричиняє  культурний 
занепад всього суспільства. А професійне  мистецтво, перестаючи  живитись 
народними джерелами, втрачає свій національний колорит – по суті 
найголовнішу ознаку справжнього мистецтва. Маскультура – то стандартний, 
одноманітний, міщанський мотлох або іноземний ерзац гіршого гатунку. 
Національна культура – то самобутність, самовираженість, неповторність 
нашого колективного «Я». Тому вибір суспільства, безумовно, за останнім. 

Редакційна 
стаття 

Регіональні ландшафтні парки 
"Донецький кряж" 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
37-39 

Культура і екологія - дві складові цивілізаційного поступу сьогодення, від яких 
вирішальним чином залежить наше майбутнє. Це знайшло своє відображення у 
Концепції сталого розвитку ООН. Її реалізація залежить від тих «цеглинок», які 
додає кожен регіон. 

Башун Олена, 
Сивицька Олена 

Фестиваль преси та книги на Донеччині: 
дев'ятирічний досвід 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
16-17 

Особлива роль у збереженні культурної і духовної спадщини людства належить 
тим, хто працює з друкованим словом. Саме для них на Донбасі вже дев'ять років 
проводиться регіональний фестиваль преси та книги. За ці роки з'явилось 
багато видань, що стали подією в літературному і громадському  житті нашого 
краю і України. 
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Білецький 
Володимир, 
Радчук Віталій 

Мова як чинник консолідації сучасного 
українського суспільства у націю 1997 №5 (12)

57-63 

Білецький 
Володимир Увага: "Третій сектор"! 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
34 

Бірюк Микола, 
Іскра Віктор Українська Подонь 1996 

№5-6  
(5-6) 
71-74 

Близнюк 
Анатолій 

Шляхи, що обирає Донеччина, - 
економічне та духовне відродження 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
с. 2 
обкла-
динки 

Однією з характерних рис Донеччини та людей, що живуть на цій землі, є 
невгамовне прагнення руху, прогресу, оновлення. Про те, як живе і діє 
сьогодні регіон, розповідає голова Донецької облдержадміністрації Анатолій 
Михайлович Близнюк 

Болбат Тетяна Молодіжний рух в Донецькій області 1995 №3 (3) 
45-47 

Бородінова 
Маргарита 

Тарас Шевченко і святе письмо (діалог 
двох культур) 1999 №3 (27)

40-43 

Воєводін 
В'ячеслав Наш девіз - тільки вперед! 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
12 

Професіоналізм, артистизм, талант, колосальна працездатність, 
згуртований колектив, поєднаний спільною метою і дією,  - ось основні 
складові непересічного успіху Донецької державної музичної академії 
ім. С. Прокоф'єва. 
Волошинський 
Богдан 

Характеристика української друкованої 
періодики  1995 №2 (2) 

41-44 

Бугайов 
Олександр Земський діяч із Нескучного 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
27 

Творчі здобутки М.О. Корфа, його непересічна педагогічна спадщина, плідна 
праця на ниві народної просвіти відкрилася вповні нам тільки сьогодні. 
Справжнім осередком ідей, пошуків, надбань педагога, вченого, громадянина 
була Донеччина, зокрема його мала батьківщина - с. Нескучне. 

Гуркова 
Людмила 

Найдавнішій бібліотеці Донбасу –  
100 років 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
4 
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Ґуль Валерій Грані творчості Донецької обласної 
філармонії 2004 

Спецви-
пуск, 
 № 6 (64) 
11 

17 січня 1931 року в газеті "Диктатура труда" (яка зараз називається "Донбас") 
з'явилося оголошення про початок діяльності на Донбасі нової концертної 
організації - обласної філармонії. Більш як за 70 років тут утворився дружний 
творчий колектив, що складається з багатьох музичних колективів і виконавців, 
які самовіддано служать великому мистецтву музики. 
Демінський 
Олексій 

Спорт як спосіб соціалізації фізичної 
культури 1999 №3 (27) 

48-53 

Дзюба Іван Сучасна мовна ситуація в Україні 2000 №4 (35)
45-48 

Дзюба Іван Донбас – край українського слова 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
2-3 

Відомий український письменник розмірковує про життя, боротьбу та 
творчість майстрів слова - вихідців з Донбасу, твори яких потребують 
популяризації серед широкого загалу. Багато хто з цих письменників загинув 
під час репресій, а багато хто опинився в еміграції на Заході. Але, не 
дивлячись на це, їхні літературні здобутки поглибили і збагатили українську 
літературу правдивим і променистим словом і зробили певний внесок у 
створення нашої вільної і незалежної держави. 
Жулинський 
Микола 

Українська культура як феномен 
маргінальності  1998 №7 (24) 

З-7 

Заблоцький 
Віталій Декілька слів про донбаський менталітет 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
32-33 

Соціальні почуття та менталітет належать до ірраціонального боку 
людської психіки, вони складніші за переконання, які моделюються на 
раціональному рівні. Можливо, для більшої частини жителів Донбасу 
прагнення бути в числі перших і найкращих має глибоке історичне коріння і 
обумовлене особливою енергетикою та природою цього краю. 

Зелінський 
Рішард Рік Польщі в Україні і на Донеччині 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
33 

Кісь Роман Інтегральна етнокультурологія і 
цивілізаційні перспективи українства 1997 

№9-10 
(16-17) 
35-39 

Козловський 
Ігор Релігійна палітра Донбасу  1995 №1 (1) 

35-36 
Козловський 
Ігор 

Релігійно-духовна криза суспільства і 
шляхи виходу з неї 1995 №2 (2) 

38-40 

Козловський 
Ігор 

Духовно-релігійне відродження 
українського суспільства: реалії 
сьогодення  

2000 №3 (34) 
67-71 
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Козловський 
Ігор Віра і духовність 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
18 

Тисячі років ми пов'язуємо Духовність з Вірою. Бо вони несуть любов, 
доброту, надію, людяність, мир, творче начало. Віра приходить до нас через 
церкви, яких, як і шляхів до пізнання істини, багато. Сьогодні у світі існує 
близько 30 тис. різних напрямків віри в Бога, понад 25 млн церковних 
осередків. Звичайно, нам всім цікаво знати і розуміти - де в цьому явищі 
знаходиться Україна - одна з основоположних країн християнства. 

Костенко 
Геннадій Релігійна карта Донецької області 1997 

№9-10 
(16-17) 
40-45 

Куєвда 
Володимир 

Світотворчий міф і національна 
символіка  2005 №3 (69) 

72-75 
Характерною рисою культури Постмодерну є офіційна реабілітація 
міфологічного досвіду людства, адаптація міфічних стереотипів до різних 
сфер суспільного буття та формування на їх основі нових світоглядних 
цінностей. У цій роботі робиться спроба такої адаптації через аналіз 
світотворчого міфу і його втілень у національній українській символіці як 
підґрунтя для формування і розвитку національної ідентичності. 

Кузнєцова 
Світлана Багатокультурна палітра Донеччини 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
31-32 

У нашій державі українці, росіяни, греки, білоруси, євреї, вірмени, грузини - 
одна спільність - український народ. Разом з тим, виховання громадян  у дусі 
поваги і шаноби до національних традицій - дуже необхідна і кропітка 
робота, наслідком якої є те, що національна гідність і самобутність окремої 
особи обумовлює успіх загальної справи - побудови розвиненого 
цивілізованого суспільства. 

Курас Іван Мовна політика в Україні 1997 №3 (10)
57-59 

Логачов Віктор Журнал "Донбас" 2004 
Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
4 

Мазіна Наталія 
Соціально-психологічні особливості як 
чинник електоральної поведінки 
студентської молоді (на прикладі 
Донецької області)  

2006 №1 (73) 
101-103

Стаття висвітлює окремі результати дослідження, яке було спрямоване на 
визначення впливу на електоральну активність молодого виборця певної 
розбіжності (термінологічно "оптимуму розбіжності") між особистим "Я-
образом" та образом політичної партії як на рівні понять, так і на 
емоційному рівні, а також на встановлення наявності зв'язку між 
електоральною активністю і локусом контролю. 

Малаха Євген Геральдика Донеччини 2004 
Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
23-25 

В геральдиці, науці про герби, часто й досить умовно виділяють три 
головних складових: гербову науку, гербове мистецтво та гербове право. 
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Якщо знак, що іменується гербом, не знаходить конкретного відображення 
хоча б в одній з трьох названих "дзеркал" наукової геральдики - він взагалі не 
є гербом насправді. Про "проекції" справжньої геральдики у гербах міст і 
регіонів Донбасу авторитетно говорить фахівець Євген Малаха, водночас 
гостро ставлячи питання про наслідки невідповідності цих важливих 
атрибутів міста прийнятим нормам і правилам. 

Михайлик 
Анатолій 

Діалектика природного і суспільного в 
розвитку культури: культурологічний 
аспект 

2004 №1 (59) 
44-50 

В статті розкриваються питання двосторонніх зв'язків культури і природи, 
підкреслюється велика роль останньої не тільки в забезпеченні фізичного 
існування людей, але й у формуванні їх духовного світу. Автор відстоює 
думку про те, що культура і природа завжди існували у тісному 
взаємозв'язку, а тому сучасне їх протиставлення є дисгармонійним, 
необ'єктивним і воно протирічить сутності природи як єдиної умови 
виникнення та функціонування культури. Аналізується два протилежних 
погляди на взаємодинаміку існування культури і природи, відстоюється 
погляд, що не культура негативно впливає і руйнує природу, а низький рівень 
культури і екологічної освіти людей. Для аргументації такої позиції автор 
спирається на наукові положення видатних філософів, дослідників природи, 
культурологів. 

Мокрий 
Володимир 

Україна та українці в російській 
літературі і культурі від середини XVII ст. 
до початку XX ст. 

1996 №7 (7) 
46-50 

Оліфіренко 
Вадим 

Проблема періодизації літературного 
процесу на Донбасі 2000 №4 (35)

60-65 
Парахонський 
Борис 

Стратегічні орієнтири культурного 
розвитку України  1995 №1 (1) 

36-40 

Пахльовська 
Оксана 

Проблема спадщини в українській 
культурі та форми її імперської 
експропріації 

1997 №1 (8) 
33-39 

Пірко Василь Найдавніші міста Донеччини (міфи і 
реальність) 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
19-22 

За останні роки помітно посилився інтерес до історії заснування міст 
Степової України, в тому числі і Донеччини. Пояснюється це здебільшого 
тим, що чимало з них мали своїх попередників - козацькі зимівники, слободи, 
остроги або якісь інші види поселень, оборонних споруд, котрі з тих чи інших 
причин не бралися до уваги при наданні їм статусу міст після ліквідації 
Запорозької Січі й масової колонізації Російською імперією Північного 
Причорномор'я наприкінці XVIII - початку XIX ст. 
Приймич 
Михайло 

Класицизм в іконостасному різьбленні 
Закарпаття 2000 №5 (36) 

68-72 

Просалова Віра Слов'янсько-українські літературні 
взаємини міжвоєнного періоду  1998 №7 (24) 

16-19 

Радчук Віталій Параметри і взаємодія мов  2005 №3 (69) 
79-92 

Де та ланка, ухопившись за яку, можна розв'язати увесь комплекс мовних 
проблем в Україні, що тягнуться з минулого довгим ланцюгом? Запитуючи 
про це себе й загал, учені-інтелектуали, громадські діячі й політики 
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пропонують різні підходи до справи, часто не сходячися навіть у межах 
декларованого спільного кредо щодо розуміння законів розвитку та шляхів у 
майбутнє. Позиція тут відіграє першорядну роль, адже кожний суб'єкт 
розмислу є водночас носієм об'єкта - мови в усіх її соціальних вимірах і 
контекстах. Так чи інакше, будь-яка прогностика має ґрунтуватися на 
глибокій ретроспекції і широкій панорамі сьогодення: треба всеохопно 
бачити явище цілісним у його русі, щоб знайти переконливу відповідь на 
означене непросте запитання. 

Романів Олег Проблеми ужитковості української мови в 
сучасній український державі  2005 №3 (69) 

76-78 
Аксіоматичність твердження, що мова і державність є основними 
прикметами сучасних націй ні в кого не викликає сумнівів. Саме тому 
ужитковість української мови належить до ключових проблем нашої 
національної державної екзистенції, саме з фактором ужитковості 
української мови пов'язаний подальший розвиток. Щоб осмислити сутність 
сьогоденних існуючих проблем, їх ґенезу, варто очевидно на початку хоча би 
дуже стисло поглянути на стан і зміни ужитковості української мови в 
контексті українських катастроф ХХ ст. 
Рудницький 
Леонід До феномена української літератури  1998 №7 (24) 

11-15 
Сиротенко 
Валерій "А все ж я донецький поет…"  2002 №7 (50) 

63-66 

Cтаріков Віктор З історії контрабасової педагогіки  2003 №4 (54) 
96-100 

Подано комплексний історичний аналіз розвитку контрабасової педагогіки в 
Україні і Росії ХІХ-ХХ ст. Показано, що відомі вітчизняні і російські 
контрабасисти-виконавці і педагоги Дж. Ферреро, Г. Шпекін, Ф. Воячек та ін. 
привнесли і розвинули в Україні і Росії у ХІХ-ХХ ст. методи гри французької і 
німецької шкіл гри на контрабасі. 

Стасевич 
Валерій Час духовного відродження (інтерв'ю) 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
1 

Інтерв'ю стосується найбільш актуальної теми культурного життя 
Донбасу - Року духовності. Про його перші результати та майбутні 
перспективи, про його оцінку в культурному контексті країни розпитував 
шеф-редактор журналу "Схід" В.С. Білецький. 

Терещенко 
Василь 

Микита Шаповал – видатний просвітитель і 
педагог 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
6-8 

Ім'я Микити Шаповала - видатного педагога, публіциста, науковця та 
політичного діяча зараз повертається до нашого народу завдяки зусиллям 
сучасних дослідників літератури та історії. Один з них - Василь Терещенко 
вирішив показати значний внесок М. Шаповала в розвиток української 
просвіти і педагогіки, тим самим виразити щиру пошану і вдячність цьому 
борцеві за свободу і незалежність України, у підмурівок державності якої ним 
покладений не один камінь. 
Терещенко 
Олександр Українське відродження на півдні Росії 1998 №6 (23) 

67 
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Тимофєєва 
Тетяна Фотолітопис Євгена Халдея 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
28-30 

Інтерес до творчості Євгена Халдея - великого майстра фотографії - не 
згасає до сьогодні. Він залишив книги та тисячі знімків. Вони і зараз 
заповнюють сторінки енциклопедій, підручників з історії, газетні та 
журнальні сторінки. За ними нові покоління пізнають світ, навчаються 
любити рідний край, гордитися своїми земляками. А сам Євген Халдей 
народився в Юзівці і ніколи не забував про те, закарбувавши історію 
Донеччини та обличчя славних її дітей на фотографічній плівці репортера. 

Цимбал Олена Театральне життя Донбасу 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
9-10 

Чорна Світлана Зустрічі у Римі і Константинополі 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
34 

Чумак Галина Донбас музейний 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
13-15 

На Донеччині працюють 22 музеї, серед яких, крім краєзнавчих, унікальні 
меморіальні музеї - С.С.Прокоф'єва, Вол.І.Немировича-Данченка, Г.Сєдова, 
єдиний в Україні державний музей лісу (Великоанадольський), унікальний 
музей мініатюрної книги, музей народної архітектури, побуту та дитячої 
творчості в селі Прелесне поблизу Слов'янська, музеї історії міст Донеччини 
(Краматорська, Харцизька, Єнакієвого, Горлівки), а також художні музеї в 
містах: Донецьку, Макіївці, Дружківці, Краматорську, Горлівці. Загальний 
фонд музеїв нараховує понад 321 тисячу історичних, художніх, літературних 
та ін. предметів-пам'яток. Кількість їх весь час зростає. Щорічно музеї 
Донеччини відвідують понад 859 тис. чоловік, 65% з яких - учні та студенти. 
Музей - це не тільки осередок збереження артефактів, але й дослідницький 
центр. Музеї нашого краю тісно співпрацюють з колегами зі столиці - Києва, 
інших областей України, музеями Росії, країн Європи, США, проводять 
етнографічно-археологічні та природничі дослідження. Їх результатами є 
відкриття нових експозицій, виставок, видання книг, каталогів та буклетів, 
лекторії, розробка маршрутів пішохідних та автобусних екскурсій, цикли 
музейних просвітніх програм для школярів тощо. В рамках міжнародного 
співробітництва вже експонувалися виставки зі США, Німеччини, Франції, 
Росії (С.-Петербург, Москва), ін. країн.  

Шевченко Зоя Хранителі культурної спадщини 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
26 

"Підтримку надасть "Арка", "Культурну  спадщину нашого краю збереже 
"Арка". Газетні заголовки дійсно мають рацію - за два роки існування 
благодійний фонд "Арка" зробив величезний внесок у збереження музичної 
спадщини Донбасу. Він здійснив випуск серії музичних дисків з унікальними 
голосами майстрів оперної сцени та віртуозною грою оркестру народних 
інструментів під керівництвом народного артиста України В'ячеслава 
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Воєводіна,  симфонічного оркестру Донецької обласної філармонії. Для 
підтримки вже відомих і молодих виконавців фонд встановив премії і 
стипендії. Фінансово (і суттєво!) підтримує участь донецьких митців у 
всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Така громадська ініціатива варта 
того, щоб про неї знала вся країна. Ось що розповідає директор благодійного 
фонду "Арка", музикознавець Зоя Шевченко. 
Шевчук 
Олександр 

Українсько - китайське співробітництво 
на рубежі ХХ - ХХІ століття 2004 №1 (59) 

50-54 
У статті аналізується реалізація зовнішньополітичного курсу України в 
контексті трансформаційних процесів світового та регіонального 
політичного розвитку, а також впливу загроз глобального й регіонального 
характеру на реалізацію зовнішнього курсу України на політичному просторі 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону. 
Шокало 
Олександер Нація - це передусім культура 2005 №3 (69) 

92-97 
Що відбувається нині в Україні і як культура може забезпечити гідне життя 
нації? З'ясовуючи це питання, ми передусім звертаємо увагу на рівень нашої 
політичної і духовної культури, культурну самореалізацію людини, 
національну культурну політику, інформаційне поле культури в державі, мову 
як стратегічний пріоритет національної держави. 

 
2.8. ТЕОРІЯ ЕЛІТ 

 
Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
Преамбула 

 

1 2 3 4 
   5 

Редакційна 
стаття 

Проблема формування нової української 
еліти 1997 

№8 (15)
38-44, 
№9-10 
(16-17) 
46-53 

Білецький 
Володимир Формування сучасної української еліти 1995 №3 (3) 

21-24 

Білецький 
Володимир 

Українська національна еліта  
XVII-XVIII ст.: Феофан Прокопович 1997 

№9-10 
(16-17) 
53-57 

Вовканич 
Степан 

Плюралізм еліт і універсалізм 
елітарності 1996 №4 (4) 

30-34 

Вовканич 
Степан 

Пріоритет еліти: духовність, інтелект і 
творча дія 1996 

№5-6  
(5-6) 
51-56 

Вовканич 
Степан, Цапок 
Сергій 

Національні еліти: проблеми донорства 1997 №2 (9) 
30-34 

Голота 
Валентин 

Регіональні еліти: сутність, особливості 
формування і тенденції розвитку 1996 №4 (4) 

35-38 
Надтока 
Олександр 

Українська національна еліта XIX ст.: 
М.П.Драгоманов 1997 №2 (9) 

34-39 
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2.9. ПЕДАГОГІКА. НАУКА. ОСВІТА 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
Преамбула 

 

1 2 3 4 
   5 

Редакційна 
стаття Освіта та наука Донбасу (вступ) 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
3 

Редакційна 
стаття Донецький державний університет 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
4-7 

Редакційна 
стаття 

Донецький державний технічний 
університет 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
8-10 

Редакційна 
стаття 

Донецький державний університет 
економіки і торгівлі 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
11-14 

Редакційна 
стаття Донецька державна академія управління 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
15-19 

Редакційна 
стаття 

Донецька державна консерваторія ім. 
С.С. Прокоф'єва 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
20-22 

Редакційна 
стаття 

Донецький інститут залізничного 
транспорту 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
23-24 

Редакційна 
стаття 

Донецький державний інститут здоров'я, 
фізичного виховання та спорту 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
25-26 

Редакційна 
стаття 

Донецький інститут економіки та 
господарського права 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
27-29 

Редакційна 
стаття 

Донецький державний інститут проблем 
штучного інтелекту 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
30-32 

Редакційна 
стаття 

Донбаська державна академія 
будівництва та архітектури 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
32-35 
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Редакційна 
стаття 

Горлівський державний педагогічний 
інститут іноземних мов 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
35-36 

Редакційна 
стаття Маріупольський гуманітарний інститут 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
37-39 

Редакційна 
стаття 

Слов'янський державний педагогічний 
інститут 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
40-42 

Редакційна 
стаття Донецький індустріальний технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
42-44 

Редакційна 
стаття 

Донецький індустріально-педагогічний 
технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
45-47 

Редакційна 
стаття 

Донецький економіко-правовий 
кооперативний технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
48-49 

Редакційна 
стаття Донецький хіміко-технологічний технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
50-53 

Редакційна 
стаття 

Донецьке державне училище 
олімпійського резерву імені С. Бубки 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
53-54 

Редакційна 
стаття Донецьке базове медичне училище 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
55-56 

Редакційна 
стаття 

Донецький державний текстильний 
технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
57-59 

Редакційна 
стаття 

Єнакіївський технікум економіки і 
менеджменту 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
60-62 

Редакційна 
стаття Маріупольський будівельний технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
63-65 
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Редакційна 
стаття 

Слов'янський авіаційний технічний 
коледж цивільної авіації 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
66-67 

Редакційна 
стаття 

Костянтинівський індустріальний 
технікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
68-69 

Редакційна 
стаття Шахтарський кінотехнікум 1999 

Спецви
пуск, 
січень 
70-71 

Александров Ю., 
Вавілова І., Івчен-
ко В., Каретни- 
ков В., Крячко І., 
Яцків Я. 

Про концепцію викладання астрономії в 
середній школі України 1999 №4 (28)  

66-68 

Башта 
Олександр, 
Буряк Віктор 

Університетська освіта і науково-
дослідна діяльність у глобальному вимірі 2003 №6 (56) 

74-78 

У статті обґрунтовується проект створення міждисциплінарних науково-
дослідних регіональних центрів при університетах з метою координації 
природничо-наукових, технічних і гуманітарних інноваційних стратегій в 
умовах світу, що глобалізується. Це дозволить, на думку авторів, 
підвищити ефективність педагогічної, наукової і виробничої діяльності вузів 
як у сфері фундаментальної науки, так і в прикладних сферах 
функціонування знання. 
Білецький 
Володимир, 
Гайко Геннадій 

Співробітництво України і Польщі в 
галузі гірничої науки  2005 №4 (70) 

72-74 

Стаття висвітлює актуальні аспекти україно-польського наукового 
співробітництва у гірництві. Підкреслено, що Польща і Україна мають на 
сьогодні найбільш розвинені гірничі промисловості серед країн Європи. 
Висвітлені окремі програми, результати і перспективи двостороннього 
співробітництва, яке у зв’язку із стратегічним партнерством наших країн і 
євроатлантичними орієнтаціями набуває нового якісного рівня. 

Будішевський 
Володимир 

Забезпечення України кадрами з вищою 
освітою: проблеми та реалізація 1996 

№5-6 
(5-6) 
66-68 

Вєтров Сергій Приватна освіта в Україні: випадковість 
чи веління часу?  1996 

№5-6 
(5-6) 
69-70 

Жук Юрій Нова модель вищої освіти 1997 №6 (13)
43-48 

Колганов 
Анатолій Проблеми вищої освіти в Україні 1998 

№1-2 
(18-19) 
52-54 

Мармазова 
Ольга До питання освіти в Україні 1998 №5 (22) 

40-42 
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Матвієнко 
Людмила 

Наукові дослідження з проблем 
недержавного сектора освіти як напрям у 
педагогіці вищої школи  

2004 №7 (65) 
72-74 

Узагальнені і проаналізовані вітчизняні напрацювання з проблем розвитку 
недержавного сектора освіти. Автор обґрунтовує комплекс заторкнутих у 
дослідженнях проблем як новий напрямок у педагогіці вищої школи. 
Сформульовані окремі питання, аспекти проблеми, проаналізовані базисні 
роботи, розкрита науково-дослідна база досліджень. 
Матвієнко 
Людмила, 
Матвієнко 
Андрій 

Передумови створення освітньо-
виховного комплексу як актуальної й 
доцільної освітньої системи  

2005 №1 (67) 
70-75 

У статті обґрунтовуються перспективи розвитку наскрізної освіти та 
виховання, доводяться переваги освітнього комплексу дошкілля - школа - 
ВНЗ у забезпеченні цілісної освіти на конкретному прикладі - створеному за 
авторською концепцією навчально-науково-виробничому комплексі, який 
успішно функціонує на Миколаївщині впродовж останніх п'яти років. 

Мирян Алла Особливості роботи з дітьми, які мають 
функціональні обмеження 2004 №1 (59) 

57-6 
В статті розкриваються проблеми соціальної реабілітації дітей з 
обмеженими можливостями, аналізується досвід соціальної реабілітації 
дітей з відхиленнями у здоров'ї та надаються рекомендації педагогам та 
батькам щодо соціальної допомоги, підтримки, захисту дітей даної 
категорії. 
Оліфіренко 
Вадим 

Роль третього сектору в освітньому 
процесі 1998 №4 (21) 

52-56 
Петренко 
Данило, 
Петренко 
Олександр 

Проблеми співвідношення нормування і 
варіативності мовлення в аспекті 
соціофонетики 

2003 №6 (56) 
71-74 

У статті йдеться про вивчення проблем мовної варіативності, пов'язаної як 
з різними соціальними ознаками мовців, так і з урахуванням стилістичного 
аспекту мовлення. 

Соловйов Юрій Світовий досвід та реформування 
педагогічної освіти в Україні 1998 

№1-2 
(18-19) 
48-52 

Соловйов Юрій Проблеми сучасної підготовки вчителів 
молодших класів шкіл України 1998 №4 (21) 

48-52 
Храплива-Щур 
Леся 

Українське шкільництво за межами 
України 1995 №3 (3) 

48-50 

Шевчук Олена Роль цінностей у підготовці фахівців 
соціальної сфери 2004 №1 (59) 

62-64 
У статті розглядаються цінності соціальної роботи, їх значення в 
професійному становленні фахівців соціальної сфери, аналізується 
вітчизняний та зарубіжний досвід впровадження активних методів у 
викладанні профільних навчальних дисциплін. 

Яцків Ярослав Сучасне і майбутнє української науки  1998 №7 (24) 
8-10 
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2.10. ЕКОЛОГІЯ 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

Антонченко 
Віктор 

Сучасний стан водних ресурсів басейну 
Приазов'я 

1997 
№2 (9) 
40-42 

Висоцький С., 
Прокопов В., 
Требелєв В., 
Трубіцин А. 

Якість питної води та її вплив на здоров'я 
людини 

1998 
№5 (22) 
25-28 

Висоцький 
Сергій 

Паливно-енергетичні ресурси та їх 
використання 

1997 
№6 (13)
41-43 

Коніщева 
Наталія Роздуми еколога на звалищі цивілізації  1996 

№4 (4) 
39-42 

Куруленко 
Святослав Екологія Донеччини: стан та перспективи 2000 

№6 (37) 
38-42 

Куруленко 
Святослав 

Збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття, заповідна 
справа-пріоритет регіональної 
екологічної політики 

2001 
№1 (38) 
47-51 

Павелко 
Олександр 

Екологічні аспекти енергетичної безпеки 
(На прикладі Старобешівської ТЕС) 

1998 
№3 (20) 
41-46 

Поживанов 
Михайло Екологічні проблеми Азовського моря 1995 

№3 (3) 
33-35 

Рибаков Олег 
Активізація місцевих органів 
самоврядування у вирішенні екологічних 
проблем Донбасу та Азовського басейну 

1997 
№3 (10)
55-57 

Рудмен Девід 
Знайомство з Інститутом всесвітнього 
спостереження  

2001 
№1 (38) 
42-47 

Савченко 
Олексій 

До питання прогнозування забруднення 
природного середовища 

1998 
№3 (20) 
46-48 

Савченко 
Олексій 

Економічні критерії планування, охорони 
і відновлення навколишнього 
середовища 

1998 
№7 (24) 
30-32 

Сасов 
Володимир 

Екологічні злочини: проблеми теорії і 
практики 

1997 
№7 (14)
36-40 

Шабловська 
Людмила Екологічні перспективи Донеччини 2004 

Спецви-
пуск,  
№ 6 (64) 
37 
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2.11. ІНТЕРВ’Ю. ІНФОРМАЦІЇ. КРУГЛИЙ СТІЛ 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
Преамбула 

 

1 2 3 4 
   5 

Редакційна 
стаття 

75-річчя видатного вченого економіста 
М.Г. Чумаченка 2000 №2 (33) 

6 
Редакційна 
стаття Україна і світ: близьке і далеке майбутнє 2000 №2(33) 

27-33 
Редакційна 
стаття Суспільство і наука управління 2000 №3 (34) 

39-45 

Редакційна 
стаття 

ДЕВ'ЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: "Корупція, 
економічні злочини: шляхи подолання та 
удосконалення правових чинників 
розвитку суспільства" м. Донецьк,  
18 жовтня 2000 р. 

2000 №6 (37)
42 

Редакційна 
стаття 

Круглий стіл: 10 років незалежності 
України: досягнення, уроки, перспективи 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
58-62 

Редакційна 
стаття 

Кримський економічний інститут 
Київського національного економічного 
університету 

2002 №3 (46) 
3-7 

Цей номер журналу „Схід” присвячується Кримському економічному 
інституту. Директор інституту, доктор економічних наук, професор 
Олександр Іванович Руденко, декани факультетів, керівники підрозділів 
розповідають. 

Редакційна 
стаття 

Міжнародна науково-практична 
конференція „Транскордонне 
співробітництво в період трансформації 
економіки” 

2002 №6 (49) 
97-98 

Редакційна 
стаття 

ІІ Міжнародна наукова конференція 
“Соціально-гуманітарні проблеми 
менеджменту” 

2002 №6 (49) 
98 

Редакційна 
стаття 

Гість Донбасу Дмитро Павличко (ексклю-
зивне інтерв'ю для журналу "Схід") 2004 №3 (61) 

3-4 
27-29 квітня на запрошення журналу "Схід" на Донеччині перебував Дмитро 
Васильович Павличко - видатний громадсько-політичний діяч, відомий 
український поет, народний депутат першого та третього скликань, 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словацькій Республіці (1995-
1998 роки) та в Польщі (1999-2002 роки).  
Донецька земля тепло зустрічала поета - відбулися велелюдні творчі 
зустрічі зі студентами і викладачами Донецького інституту штучного 
інтелекту, Слов'янського державного педагогічного університету, 
громадськістю міста Донецька.  
Дмитро Павличко взяв участь у відкритті "Фестивалю слов'янської книги" у 
виставочному центрі "Експо-Донбас", побував у музеї Т.Г. Шевченка, що 
знаходиться в Донецькій обласній універсальній бібліотеці ім. Н.К.Крупської, 
зустрівся з керівництвом і членами Донецького відділення Національної 
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спілки письменників України, представниками донецької преси. Щиро і тепло 
вітали поета працівники редакцій журналів "Схід" і "Донбас", члени 
Українського культурологічного центру. В радіо- і телеефірі краю пройшли 
виступи-роздуми поета про долю України.  
За три дні перебування на Донбасі, окрім Донецька, поет відвідав Слов'янськ, 
Святогірськ, Артемівськ. Але навіть і після такої насиченої програми, яку 
забезпечував журнал "Схід", у редакції ще довго лунали телефонні дзвінки з 
усієї Донеччини - зі шкіл, від студентів і викладачів національного 
університету, інших вузів, від зацікавлених донеччан із запитаннями: де буде 
чергова творча зустріч з поетом? У філармонії, театрі чи університеті?.. 
Сьогодні ми пропонуємо читачам ексклюзивне інтерв'ю з Дмитром 
Павличком шеф-редактора журналу "Схід" Володимира Білецького та 
редактора Галини Сімченко. 

Редакційна 
стаття 

Земля - джерело прибутку міста 
(ексклюзивне інтерв'ю з мером міста 
Донецька Олександром Лук'янченком) 

2004 №4 (62) 
3-5 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що 
земля та інші природні ресурси, які знаходяться в комунальній власності 
територіальних громад, складають матеріальну і фінансову основу 
місцевого самоврядування. Таким чином, ефективне і раціональне управління 
комунальними землями – основа постійного розвитку територій, залучення 
інвестицій для розвитку міста, збільшення надходжень до бюджету. 
З’ясувати ситуацію, що складається в галузі земельних відносин в м. 
Донецьку, ми попросили міського голову Лук’янченка Олександра 
Олексійовича. 
Редакційна 
стаття Віват Українська гімназія! 2004 №5 (63) 

3-3 
Редакційна 
стаття Напередодні... 2004 №7 (65) 

3-3 
Редакційна 
стаття Українська перспектива 2005 №2 (68) 

69-78 
Проведення "круглих столів" за участю відомих науковців, фахівців-практиків 
- давня традиція журналу "Схід". Тема, яка сьогодні зібрала за один стіл 
науковців, політиків, творчу молодь - і актуальна, і контроверсійна, і 
багатовимірна. Її гострота обумовлюється ще й нещодавніми доленосними 
подіями "помаранчевої революції" та ситуацією, яка складається зараз у всіх 
сферах нашої країни. Відзначимо прагматизм учасників "круглого столу" і 
романтизм деяких із них, врешті притаманний всім українцям. Інколи ще 
відчувається голос "Майдану" - не так віддаленого від нас у часі. Але 
водночас високий професійний рівень і досвід, різна спеціалізація учасників 
"круглого столу" дозволяє компетентно, фахово оцінити ряд аспектів 
проблеми, позначити пріоритетні політичні, економічні та соціальні вектори 
розвитку нашої держави. Це - головний результат "круглого столу", у якому 
взяли участь: проф., д.т.н. Білецький В. С., проф., к.філос.н. Пасько І. Т., доц., 
к.філос.н. Кіпень В. П., проф., д.мед.н. Кальянов А. В., доц., к.філос.н. Пасько 
Я. І., доц., к.філос.н. Кобзар О. І., доц., к.іст.н. Білий Д. Д., доц., к.і.н. Міхеєва О. 
К., голова Донецької агенції розвитку місцевого самоврядування Кочуєв В.І., 
голова Донецького відділення Української Народної Партії Герасимчук А. А., 
голова Донецької обласної молодіжної громадської організації "Центр 
молодіжних творчих ініціатив" Какуша А. В., керівник Центру релігієзнавчих 
досліджень та міжнародних духовних стосунків Донецького державного 
інституту штучного інтелекту Козловський І. А.  
У цьому числі журналу ми друкуємо перший блок матеріалів "круглого столу". 
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Редакційна 
стаття 

Стратегія і тактика оздоровлення 
вугільної промисловості України 
(ексклюзивне інтерв'ю з Олександром 
Клименком для журналу "Схід") 

2006 №1 (73) 
3-4 

Сьогодні вугільна галузь Донецької області представлена підприємствами 
різної форми власності. Активний процес приватизації в галузі розпочався в 
середині 2001 року. Тоді в області було зареєстровано 10 приватних 
вугледобувних підприємств, у 2002 році - 14. Цей процес активізувався в 
другому півріччі 2003 року і набув всеукраїнського характеру. Наприкінці 2004 
року в Держкомітеті природних ресурсів України 41 вуглевидобувне 
підприємство одержало спеціальний дозвіл на користування надрами на 60 
шахтоділянках. Сьогодні у вітчизняному недержавному секторі вугільної 
галузі уже можна розрізняти великі підприємства, що змінили форму 
власності і вийшли з-під управління Міністерства палива й енергетики 
України, і невеликі, створені на території раніше закритих шахт. Велика 
частина з них являє собою товариства з обмеженою відповідальністю. 
Приватні підприємства й акціонерні товариства (відкритого і закритого 
типу) складають лише 18% від загальної чисельності цих підприємств. 30 
підприємств здійснюють видобуток вугілля, допрацьовуючи запаси на 
шахтах, що знаходяться в процесі ліквідації, 11 - працюють на раніше 
закритих шахтах, 13 підприємств упроваджують свої проекти на вільних 
ділянках і 9 працюють у межах діючих шахт. 

Редакційна 
стаття 

Друга Міжнародна наукова конференція 
"СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У 
ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ" 

2006 №2 (74) 
99 

Редакційна 
стаття 

ІІІ Міжнародний науковий конгрес 
українських істориків 2006 №3 (75) 

108 

Редакційна 
стаття 

Круглий стіл "СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ 
СТАН РЕГІОНІВ ПІСЛЯ ВИБОРІВ 2006: 
ЗМІНИ І ПЕРСПЕКТИВИ" 

2006 №3 (75) 
108-109

Редакційна 
стаття 

Фундації "Каса імені Юзефа 
Мяновського" - 125 років! 2006 №3 (75) 

109 
Редакційна 
стаття 

Соціологічна асоціація України. Донецьке 
відділення 2006 №4 (76) 

102 

Редакційна 
стаття 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція "Стратегія інноваційного 
розвитку системи вищої освіти в Україні" 

2006 №6 (78) 
113 

Анікушин С. 
Корупція і тіньова економіка як природні 
способи самозахисту 
слабкоорганізованої економічної системи 

2000 №6 (37) 
70-71 

Башун Олена Фандрейзинг в бібліотечні справі  1998 

№5 (22) 
42-47, 
№6 (23) 
56-67 

Белопольський 
Микола 

Корупція, тіньова економіка та їх 
подолання 2000 №6 (37)

56-57 

Близніков С. 
Корупція, економічні злочини: шляхи 
подолання та удосконалення правових 
чинників розвитку суспільства 

2000 №6 (37)  
49-50 
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Овинников В. Роль профспілок у підвищенні морально-
етичних стандартів української школи 2000 №6 (37)  

66-68 

Грачова Л. Анатомія корупції і посилення ролі 
громадських інститутів у боротьбі з нею 2000 №6 (37)

52-54 
Гросов 
Олександр 

Еволюція бібліотек у новій технічній та 
соціокультурній ситуації 1996 №7 (7) 

43-45 

Зельдіна О., 
Сорокін Б. 

Аудиторська перевірка як спосіб 
попередження економічних 
правопорушень 

2000 №6 (37)
59-60 

Іщенко Олег Медична компанія "Медікус" - один з 
лідерів фармацевтичного ринку України 2004 №1 (59)

 72-73 

Какауліна Л. Моральність посадовця 2000 №6 (37)
52 

Кальман О. Правові проблеми боротьби з корупцією 2000 №6 (37) 
45-46 

Кочуєв Валерій Розвиток самоврядування-шлях у 
демократичне суспільство 2000 №6 (37)

64-66 
Кроулі 
Крістофер Корупція - небезпека для суспільства  2000 №6 (37)

42-43 

Любимов М. Стан справ і досвід боротьби з корупцією 
в Донецькій області  2000 №6 (37)

48-49 
Ляшенко В., 
Мартиненків І.Н., 
Соколова Т.В. 

Наслідки трансформаційної кризи в 
економіці України 2000 №6 (37)

71 

Макогон Юрій Іноземні інвестиції і легалізація тіньової 
економіки 2000 №6 (37) 

50-52 
Махмудов 
Олександр 

Корупція та тіньова економіка: причини, 
механізми, рішення 2000 №6 (37) 

43-45 
Мозгунов 
Володимир Україністика в Ягелонському університеті 1997 №7 (14)

57-58 
Мокрий 
Володимир 

Незалежність України відповідає 
інтересам Польщі і Росії  1997 №7 (14)

54-56 

Нестерцов В. Корупція в сучасному світі 2000 №6 (37) 
46-48 

Нестиренко Л. 
Питання подолання корупції у 
законодавстві України про стимулювання 
господарської діяльності 

2000 №6 (37) 
60-62 

Новікова О., 
Покотиленко Р. 

Загрози національній безпеці України: 
причини та наслідки тіньової економіки, 
корупції 

2000 №6 (37) 
62-64 

Носков 
Володимир 

Соціальні, економічні, політичні і 
психологічні наслідки глобалізації в 
сучасному суспільстві  

2003 №4 (54) 
100 

Радчук Віталій Що таке інтерпретація? 1998 №6 (23) 
50-56 

Сафоненко А. Політологічна оцінка природи корупції у 
контексті антикорупційної політики 2000 №6 (37)  

68-70 
Сенченко 
Микола Видавнича діяльність України 1997 №5 (12) 

49-57 
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Сидор Богдан Українська абетка на основі латини 1997 №8 (15)
44-49 

Собакар А. Тіньова економіка: шляхи протидії 2000 №6 (37)  
57-59 

Терещенко 
Олександр Українське відродження на півдні Росії 1998 №6 (23) 

67-71 

Тихий В. Роль Національного банку у запобіганні 
фінансових злочинів 2000 №6 (37) 

54-56 

Томпсон Ева М. Трубадури імперії  2002 №5 (48) 
59-60 

Чумак Галина Повернення Емми Андієвської  2006 №2 (74) 
3-4 

10 березня 2006 року у Донецькому обласному художньому музеї відкрилася 
виставка широко відомої в світі письменниці і художниці, яскравої 
представниці українського авангарду Емми Андієвської. Вона народилася у 
1931 році у місті Донецьку, який ще тоді називався Сталіно. Але через 
об'єктивні обставини покинула місто, а згодом і Україну ще у 1943 році. 
Відтоді її повернення в Україну і на Донбас відбувається переважно через 
живописні роботи, збірки її поезій і враження відомих людей, які мають щастя 
знати цю дивовижну жінку, спілкуватися з нею. 
Сьогодні до кола прихильників її творчості приєднуються все нові й нові 
шанувальники. Для одних - це нове ім'я, інші все з більшим зацікавленням 
занурюються у неординарний творчий світ мисткині. Ось і читачі нашого 
журналу, завдяки враженням і зусиллям Галини Володимирівни Чумак - 
директора Донецького обласного художнього музею, можуть доторкнутися 
до творчого доробку пані Емми. Галина Володимирівна - автор цього 
матеріалу - людина не байдужа і активна, яка змогла не тільки 
зорганізувати виставку картин Емми Андієвської у Донецьку, але й надалі 
багато робить для популяризації її творчості на Донбасі і в Україні. 
Шевчук 
Володимир Відкрити Миколу Руденка-економіста  2006 №6 (78) 

3-6 
 

2.12. ТОЧКА ЗОРУ. ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
Преамбула 

 

1 2 3 4 
   5 

Беганська Ірина, 
Садовська 
Наталя, 
Токарева 
Валентина 

Формування соціальних настанов у 
російськомовному регіоні 2004 №4 (62) 

52-54 

Автори розглядають актуальну проблему відродження української культури і 
мови в російськомовному регіоні. Зроблено теоретичні узагальнення і 
простежено тенденції мовно-культурних процесів. Сформульовано 
пропозиції щодо формування статусу української мови в Східній Україні. 
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Белопольський 
Микола 

Енвіроніка - нова наукова теорія про 
розвиток людства 2005 №3 (69) 

119-122
Проблема пошуку умов мінімізації моральних і матеріальних ризиків в процесі 
розвитку людства сьогодні як ніколи на часі. Одним із шляхів її розв'язання 
може стати формування і розвиток нової наукової теорії - енвіроніки. Автор 
ставить на меті розкриття її актуальності і засадничих принципів, 
основних напрямів, які доцільно досліджувати і розвивати для вдосконалення 
сучасного світу. 
Редакція журналу сподівається на відгук фахівців різного профілю на 
статтю М. Білопольского і продовження дискусії щодо інтеґративної теорії 
про розвиток людства на сторінках журналу. 
Галасюк Вале-
рій, Галасюк 
Віктор 

Ефект "G-гіперболізму", або як 
порівнювати непорівнянне 2003 №2 (52) 

104-109

Матеріал, який пропонується читачам, подається в порядку обговорення. На 
думку авторів, стаття торкається фундаментальних проблем, які виникають в 
процесі чисельного порівняння величин. 

Кочуєв Валерій Європейський вибір України 2004 №5 (63) 
76-78 

Автор зазначує три можливі для України альтернативи суспільно-
економічного розвитку - домінантна інтеграція у Європейський союз, Єдиний 
економічний простір та орієнтація в основному на розвиток внутрішніх 
ресурсів і мобілізацію власних резервів без надання переваги вказаним 
векторам інтеграції. На базі виконаного аналізу актуалізується коло 
загальнодержавних проблем, які необхідно подолати Україні на шляху 
інтеграції у світову спільноту. 

Ситник Євген Майбутнє об'єднаної Європи в світлі 
теорії етноекономічних симбіозів  2003 №8 (58) 

65-73 
Журнал "Схід" уважно відслідковує і знайомить читачів у рубриці "Точка зору" 
з новими оригінальними дослідженнями, ідеями, теоріями, які (як і все нове) 
ще не набули загального визнання. У 2003 році, зокрема, на шпальтах 
журналу побачили світ розвідки Олександра Чередниченка "Роздуми з 
приводу терористичного мегаакту в США 11 вересня 2001 року", Євгена 
Жеребецького "Кінець імперії". Сьогодні ми пропонуємо увазі читачів першу 
частину ретроспективно-футурологічної роботи Євгена Ситника, яка 
знаходиться на межі двох наук - економіки та історії. Редакція буде вдячна 
читачам за участь в обговоренні теорії етноекономічних симбіозів, яка 
висунута автором дослідження, за увагу і відгуки аналітиків, вчених - 
економістів та істориків. 

Ситник Євген 
Майбутнє об'єднаної Європи в світлі 
теорії етноекономічних симбіозів 
(закінчення) 

2004 №2 (60) 
65-73 

Сьогодні ми завершуємо публікацію Євгена Ситника "Майбутнє об'єднаної 
Європи в світлі теорії етноекономічних симбіозів" (див. Схід №8 (58) 2003). В 
цій частині автор відслідковує історію Московської держави під кутом зору 
етноекономічних симбіозів, інформаційно-речовинні обміни між симбіонтами, 
модифікацію гетеротрофності і симбіози ХХ ст. На базі цих викладок 
дається прогноз майбутнього Європи в довгостроковій перспективі. 
Редакція буде вдячна читачам за участь в обговоренні матеріалу, теорії, яка 
висунута автором дослідження, за увагу і відгуки аналітиків, вчених-
економістів та істориків. 
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2.13. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА 
 

Автор 
статті Назва статті Рік №, 

сторінки
 

1 2 3 4 

Редакційна 
стаття Український світ про "Козака Мамая" 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
24-25 

Башун Олена Книговидання, бібліотеки, діаспора 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
26-27 

Білецький 
Володимир Товариство "Україна-Світ" у Донецьку 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
19-21 

Біляїв 
Володимир 

Світове українство та неперервність 
українського державницького процесу  
в XX ст. 

2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
11-13 

Бірюк Микола, 
Іскра Віктор Українська Подонь 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
49-52 

Болонова 
Людмила Козак Мамай навчає 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
23 

Винницький 
Михайло 

Україна і діаспора - процес формування 
"світового українства" 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
6-10 

Горбачук 
Василь "Ми не розлучались з тобою, Україно!" 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
29 

Горинь 
Михайло, Драч 
Іван, Осадчук 
Петро, Чорний 
В., Шокало 
Олександер 

Маємо знати, чого ми варті 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
2-3 

Грушевський 
Олександр, 
Кутковець 
Тетяна 

Українці Росії 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
14-18 

Логачов Віктор Журнал "Донбас" відкриває український 
світ 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
28 
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Мочалова 
Людмила 

Канадсько-українська бібліотека в 
Донецьку 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
33-34 

Новакова 
Людмила 

Донецьк і Пітсбург – розвиток 
двосторонніх відносин з українською 
громадою США 

2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
31-32  

Оліфіренко 
Вадим 

Підручник з української літератури у 
західній діаспорі: минуле, сучасність  
і перспективи 

2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
35-38 

Просалова Віра "Празька школа" 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
30 

Соболь 
Валентина Польсько-українські меридіани 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
22 

Терещенко 
Олександр Українське відродження на Півдні Росії 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
42-48 

Тищенко Микола Кредитні спілки Донеччини 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
57 

Храплива-Щур 
Леся 

Українське шкільництво за межами 
України 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
39-41 

Християнівсь-
кий Вадим Донецький університет і діаспора 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
63 

Чумаченко 
Віктор 

Українці Кубані: тернистими шляхами 
через сторіччя 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
53-57 

Шокало 
Олександер Україна та українське зарубіжжя 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
4-5 

Янукович Віктор Вітання III Всесвітньому Форуму 
українців 2001 

Спецви-
пуск, 
серпень 
1 
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2.14. РЕЦЕНЗІЇ 
 

Автор  
рецензії Автор книги Назва книги Рік 

№, 
сторінк

и 
 

1 2 3 4 5 

Оліфіренко 
Вадим Біляїв В. 

На неокраянім крилі... (Штрихи 
до літературних портретів 
західної діаспори). - Донецьк: 
Східний видавничий дім, 2003. - 
348 с. 

2003 №7 (57) 
104 

Романцов 
Володимир 

Бодрухін 
В.М. 

Українська державність у дільної 
доби (ХІІ - ХІV ст.). - Луганськ: 
Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира 
Даля, 2002. - 304 с. 

2003 №1 (51) 
95-96 

Белополь-
ський 
Микола 

Борецька 
Н.П. 

Соціальний захист населення 
на сучасному етапі: стан і 
проблеми. Монографія. - 
Донецьк: Янтра, 2001. - 352 с. 

2002 №5 (48) 
55-57 

Гончаров 
Валентин 

Бурбело 
О.А., Доро-
фієнко В.В., 
Недодаєва 
Н.Л. 
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Додонов Олександр …………..… 166 
Долматов Олександр …………… 102 
Домбровська Людмила …………. 102 
Донець Любов ……………..…..… 103 
Донченко Олена ……………..….. 193 
Дорофієнко В'ячеслав ………….. 243 
Драч Іван ……………..…………… 240 
Дробот Ярослав ……………..….… 87 
Дубінець Вікторія ……………..…. 103 
Дуда Максим ……………..…….… 103 
Дудар Анатолій ……………..…… 103 
Дудник Олена ……………..…….… 93 
Дудолад Олександр …………….. 103 
Дьомін Іван ……………..………… 104 
 

Є 
 
Євдокименко Валерій ………...… 104 
Євсюков Юрій ……………..…...… 104 
Єгоренко Тамара ……….…..…… 104 
Єжакова Наталія ………………… 104 
Ємельянова Наталія ………….… 197 
Єргін Сергій ……………..……...… 104 
Єременко Світлана ………… 213-214 
Єресько Ігор ……………..……..… 104 
Єрмолаєв Ігор ……………..…..… 141 
Єрмоленко Геннадій ………….… 105 
Єхануров Юрій ……………...…… 105 
 

Ж 
 
Жданко Єлизавета ……………….. 87 
Жеребецький Євген …………….. 214 
Жигаленко Ольга ……………..…. 105 
Жовніренко Павло ………… 197, 214 
Жуганов Ігор ……………..…….… 105 
Жук Юрій ……………..…………… 231 
Жулинський Микола …………..… 223 
 

З 
 
Заблоцька Кіра …...…… 84, 105, 166 
Заблоцький Віталій .........… 105, 197, 

 213, 214-215, 223 
Завадська Ганна ………………… 105 
Заглада Роман …………..… 104, 106 
Загорулькін Олександр ……....… 106 
Задорожна Ольга ……………..… 244 
Задунайський Вадим … 166-167, 245 
Замуруйцев Олексій ……………. 167 
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Заник Лариса …………..………… 167 
Заремба Павло ………………..… 106 
Заросило Аркадій ………………… 88 
Зарубицький Костянтин ………… 197 
Зварич Роман ………………….… 167 
Згінник Олена ………………….… 167 
Зелінський Рішард …………….… 223 
Зельдіна О. ……………………..… 237 
Землячов Сергій ………………… 107 
Злупко Степан …………………… 107 
Золотих Ганна …………………… 107 
Зубков Сергій …………………..… 107 
Зубкова Валентина ……………… 107 
Зубкова Юлія …………………..… 168 
Зуєв Костянтин ………………...… 168 
 

І 
 
Ібрагімов Ернест ………………… 107 
Іванов Василь …………………..… 97 
Іванова Оксана ………………...… 107 
Іваньков Ігор ……………………… 168 
Іваньо Наталя ………………….… 107 
Іващенко Катерина ……………… 168 
Івченко В. ……………………….… 231 
Ігнашкіна Тетяна ………………… 108 
Ільчук Павло ……………………… 108 
Іскра Віктор ……………………..… 222 
Ішков Володимир ……………...… 108 
Іщенко Євген …………………...… 108 
Іщенко Олег …………………….… 237 
Іщенко Олександр …………….… 109 
 

К 
 
Кабаченко Дмитро …………….… 109 
Кадомський С.І. ………………..… 242 
Казаков Валерій ………………...… 90 
Какауліна Л. …………………….… 237 
Каламбет Світлана ……………..… 94 
Каланджи Ігор ………………….… 109 
Калінеску Тетяна ………………… 109 
Кальман О. ……………………..… 237 
Кальянов Анатолій ……………… 109 
Кам'янський Петро ……….… 168-169 
Канов Олександр ……………...… 109 
Каптуренко Микола …………...… 243 

Капустін Володимир …………..… 197 
Карапетян Лев …………………… 169 
Карась Анатолій ………….… 197-199 
Каретников В. ………………….… 231 
Кармазін В'ячеслав …………...… 109 
Карпінський Борис …………….… 123 
Касич Алла …………………….… 110 
Каширніков Дмитро …………….… 91 
Кириченко Олексій …………....… 110 
Киричук Юрій …………………..… 169 
Кисельов Микола ………..… 199, 215 
Кисельова Олена ……………...… 110 
Кисіль Марина …………………..… 86 
Кислий Павло ………………….… 215 
Кібук Тетяна ……………………… 110 
Кіпень Володимир …..…..… 199, 215 
Кірієнко Ольга …………..….. 110-111 
Кісь Роман ……………………..… 223 
Кішко Наталія ………………….… 111 
Кленін Олег …………………….… 111 
Кліяненко Борис ……………….… 111 
Клочков Володимир …………..… 215 
Князь Олег ……………………...… 112 
Князь Святослав ………………… 112 
Ковалевська Ольга ……………… 169 
Коваленко Ганна ………………… 112 
Коваленко Людмила ……………. 112 
Коваленко Олена ……………...… 112 
Коваленко Юлія ……………….… 112 
Ковальов Сергій …………… 195, 199 
Ковальчук Надія ………………… 113 
Когут Арнольд …………………… 113 
Когут Ірина ……………………..… 115 
Кожин Борис ……………………… 169 
Козачковська Галина …………….. 88 
Козловський Ігор …………… 223-224 
Козоріз Марія …………………..… 113 
Козьміна Яна …………………..… 113 
Колганов Анатолій …………….… 231 
Колодій Сергій …………………… 113 
Колокольчикова Ірина ………….. 113 
Коломицева Анна ……………..… 113 
Колосок Валерія …………..… 92, 114 
Коляденко Світлана …………..… 114 
Конакова Ірина ………………...… 114 
Кондрашова Тетяна ………… 88, 114 
Коніщева Наталія ….. 84, 87, 88, 233 
Коноваленко Наталія …………… 199 
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Конончук Михайло …………….… 115 
Конох Микола ………………….… 215 
Копатько Євген …………….…..… 115 
Копистянська Христина ………….. 93 
Корабельникова Лариса ……….. 200 
Коржов Геннадій ………………… 212 
Коробка Вадим ………………...… 169 
Коробко Максим …………..……... 115 
Коробський Руслан ……………… 107 
Королько Валентин …………...… 215 
Корсакова Ольга ………………… 111 
Корчинський Володимир ……….. 113 
Коршунов Віталій ……………...… 115 
Коршунова Ганна ……………...… 115 
Косиков Валерій ……………….… 168 
Костенко Геннадій …………..…... 224 
Костенко Наталія ………..………. 115 
Костюк Сергій ………………….… 215 
Кочуєв Валерій …….… 215, 237, 239 
Кочура Ілона ……………………… 116 
Кошевцова Марія ……………...… 116 
Кравець Віктор …………………… 116 
Кравцова Любов ……………….… 116 
Кравченко Андрій ……………..… 104 
Кравченко Вікторія …………….… 116 
Кравченко Володимир … 163, 165, 169 
Кравченко Петро ………………… 200 
Краснова Вікторія ……………….. 116 
Кратт Олег ………………...… 116-117 
Кресіна Ірина …………………..… 215 
Кривенко Ганна ………………….… 84 
Кривоберець Борис ………………. 99 
Криворучко Юрій ………………… 215 
Крилов Сергій ………………….… 117 
Крилова Оксана ……………….… 117 
Кроль Юрій ……………………..… 117 
Кроулі Крістофер ………………… 237 
Крячко І. …………………………… 231 
Кудояр Олександра …………….. 200 
Куєвда Володимир ……………… 224 
Кужда Тетяна ………………….… 117 
Кузнецов Олег …………………… 117 
Кузнєцова Світлана ……….. 117, 224 
Кузьменко Лариса ……………….. 117 
Кузьменко Михайло ….….… 169-170 
Кузьменко Оксана ………….. 117-118 
Кузьменко Олексій ………………. 118 
Кузьмін Олег ………….….… 112, 117 

Куликова Наталія ……………..… 119 
Кулінченко Ганна ………………... 119 
Курас Іван ………………………… 224 
Кургузов Андрій ………………..… 200 
Куренков Віктор ………………..… 170 
Куріленко Світлана ……………… 171 
Куруленко Святослав ………...… 233 
Кутковець Тетяна …….….… 210, 240 
Кучик Олександр ………………… 170 
Кушнір Таміла …………………… 119 
Кушнір Тарас …………………..… 119 
 

Л 
 
Лаврова Ірина ………………….… 171 
Лагоша Микола …………..… 171-172 
Лазарєв Фелікс ………………...… 216 
Лакуша Наталя ………………...… 119 
Ландарь Ірина ………………….… 119 
Ландик Валентин ……………...… 119 
Ланкова Марина ……………….… 119 
Лановий Володимир ………….… 119 
Ларін Олексій ……………………… 97 
Лаф Джон ……………………….… 216 
Лащенко Ігор …………………….… 82 
Левченко Микола ……………...… 172 
Ликов Володимир ……………..… 210 
Линенко Андрій ………………..… 120 
Липинський Віталій ……………… 172 
Лисаченко Олексій …………….… 119 
Листопад Олексій …………...… 89-90 
Литвин Валерія ………………..… 102 
Литвяк Олександр ………………. 172 
Литус Інна …………………… 200-201 
Ліпкевич Світлана ……….………. 172 
Логачов Віктор …………...… 224, 240 
Ломаченко Тетяна …………….… 120 
Лосєва Світлана ……………….… 120 
Лук'яненко Д. …………………...… 244 
Лук'янець Валентин …………….. 201 
Лук'янченко Віталій ……………… 120 
Лук'янченко Олександр …... 101, 121 
Луппол Олена ………………….… 121 
Любимов Віталій ………………… 121 
Любимов М. …………………….… 237 
Лютерек Мажена ………………… 245 
Лях Віталій ……………………...… 201 
Лях Роман ………………………… 173 
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Ляшенко В’ячеслав …... 85, 105, 116, 
 121, 214, 237 

Лященко Роман ………………..… 122 
 

М 
 
Мазіна Наталія …………..… 210, 224 
Мазітова Лариса ………………… 173 
Майорова Ірина ………………..… 122 
Майорчук Мирослава …………… 122 
Макаренко Марина ……………… 122 
Макогон Юрій …… 116, 122-123, 237 
Максимович Володимир ……..… 216 
Макух Богдан …………………..… 123 
Малаха Євген ………………….… 224 
Малєєва Тетяна ……………….… 173 
Малиновська Маргарита ……..… 216 
Малич Людмила …………..… 88, 123 
Малишко Іван …………………..… 123 
Мандрагеля Володимир ……….. 201 
Манекін Роман …………………… 201 
Маренкова Ганна ………………... 123 
Мармазова Ольга ……………….. 231 
Мармазова Тетяна ……………… 173 
Мартиненків І. ……………………. 237 
Марциновський Павло …………. 173 
Марченко Олена ……………….... 123 
Марчук Василь …………………... 173 
Марчук Євген …………………….. 123 
Мар'яненко Геннадій ……………. 123 
Масліченко Сергій ………………... 86 
Матвієнко Андрій ………………... 232 
Матвієнко Людмила …………….. 232 
Матвійко Ірина …………………… 174 
Махмудов Олександр …….. 123, 237 
Мельник Михайло ………………. 124 
Месель-Веселяк Віктор ………… 124 
Метлова Людмила ………………. 124 
Мехедова Тетяна ………………... 124 
Миронова Тетяна ………………... 124 
Мирян Алла ………………………. 232 
Михайлик Анатолій ……………… 225 
Михалко Наталія ……………….... 201 
Михненко Анатолій ……………… 174 
Мишечкін Геннадій ……………… 174 
Мізіліна Лідія ……………….. 216, 220 
Мірошниченко Павло …………… 124 
Мітрошичев Ігор …………………. 124 

Міхеєва Оксана ………………….. 174 
Міхітарян Арам …………………... 125 
Міхуринська Катерина ………….. 125 
Міщук Андрій ……………………... 174 
Можаровська Поліна ……………. 125 
Можаровський Володимир … 125, 126 
Мозгова Наталія …………………. 202 
Мозговий Володимир …………… 210 
Мозгунов Володимир …………… 237 
Мокрий Володимир ...……... 225, 237 
Момот Тетяна ……………………. 125 
Моргачов Ілля ………………. 125-126 
Мороз Сергій ……………………... 126 
Морозов Руслан ………….... 161, 174 
Мотенко Ярослав ………………... 175 
Мочалова Людмила …………….. 241 
Мочерний Степан ……………….. 242 
Мурашко Микола ………………….. 90 
Мурашова Олена ………………... 126 
Мусаєва Улькер …………………. 175 
 

Н 
 
Набока Ольга …………………….. 126 
Нагорняк Тетяна ……………….... 216 
Надтока Олександр ……………... 228 
Назаренко Анна …………………. 126 
Назарова Людмила …………….. 126 
Назарук Василь ………………….. 245 
Назарян Олена …………………... 216 
Найдьонов Павло ……………….. 202 
Накивайло Олександр ………….. 107 
Наливайченко Світлана ………... 127 
Нападовська Людмила …………. 127 
Науменко Лілія ……………………. 97 
Непомнящий Андрій …………….. 175 
Нестеренко Роман ………………. 175 
Нестерцов В. ……………………... 237 
Нестерцова Олександра ……….. 175 
Нестерцова Світлана …………… 175 
Нестиренко Л. ……………………. 237 
Никифорова Лілія ……………….. 202 
Нікітенко Костянтин ……………... 176 
Нікітіна Марина ………………….. 127 
Нікітіна Ольга …………………….. 128 
Ніколаєва Ольга …………………. 128 
Ніколаєнко Наталя …………….... 176 
Нікольський Володимир ……….. 177 
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Новак Ігор ……………………….... 115 
Новакова Людмила ……………... 241 
Новгородський Олег ……………. 177 
Новицька Олена …………………. 128 
Новікова Ольга …………….. 210, 237 
Новікова Світлана ………………. 177 
Носков Володимир …………….... 237 
Носков Юрій ……………………….. 84 
 

О 
 
Овинников В. …………………….. 237 
Овчаренко Валентина ………….. 202 
Оденат Абубакар Абуслкасим … 128 
Одинець Володимир ……………. 128 
Оконська Ольга ………………….. 129 
Оліфіренко Вадим ….. 225, 232, 241, 

242 
Оліфіренко Світлана ……………. 244 
Оліфіров Олександр ……………. 129 
Ольмезов Владислав …………… 202 
Оляднічук Наталія ………………. 129 
Омелянович Лідія ……………….. 129 
Онищук Георгій ………………….. 129 
Онищук Ігор ………………………. 130 
Орлова Валентина …………….... 130 
Орлова Наталя …………….. 130-131 
Орчелота Тамара ……………….. 131 
Осадчий Євген …………………….. 82 
Осадчук Петро …………………... 240 
Осика Галина …………………….. 216 
Оскольський Валентин …………. 131 
 

П 
 
Пабат Михайло …………….... 86, 131 
Павелко Олександр …………….. 233 
Павленко Ірина ………………….. 131 
Павличко Дмитро………………... 217 
Павлиш Володимир …………….. 131 
Павлиш Едуард …………….. 131-132 
Пайфер Стівен …………………... 217 
Пакулін Сергій ………………….... 119 
Палій Сергій …………………….... 132 
Панжар Олександр ……………... 116 
Панич Олексій ………………….... 203 
Панков Віктор ………………….. 89-90 
Панкова Марина …………………. 132 
Пантелєєва Ірина ……………….. 203 
Пантелюк Микола ……………….. 167 

Панькув Влодзимеж ………… 97, 132 
Папазова Анжела ……………….. 177 
Папаїка Олександр ……...… 107, 132 
Парахонський Борис ……………. 225 
Парінов Михайло ………………... 162 
Пастухов Андрій …………………. 133 
Пастухова Валентина …………... 133 
Пасько Зоя ……………………….. 203 
Пасько Ігор .… 203, 212, 217, 243, 244 
Пасько Ярослав ……… 203-204, 212, 
                                                        217 
Пахльовська Оксана …...……….. 225 
Пахоменко Сергій ……………….. 177 
Педько Андрій ……………………. 108 
Пелих Олександр ……………….. 133 
Перепелиця Євген ………………. 177 
Петренко Данило ………………... 232 
Петренко Олександр ……………. 232 
Петровський Володимир … 177-179, 
                                                       244 
Пефтієв Микола …………………... 84 
Пешко Анатолій ……………. 126, 133 
Пилипенко Олена ……………….. 133 
Пілова Катерина ……………….... 133 
Пілунський Леонід ………………. 218 
Пірко Василь ……………….. 179, 225 
Пішванова Тамара ………… 179-180 
Подибайло Марія ………………... 180 
Подкоритова Лідія ……. 133-134, 220 
Подсолонко Володимир ………... 134 
Поживанов Михайло ……………. 233 
Покотиленко Р. …………………... 237 
Полуянов Володимир …………... 134 
Полуянова Олена ……………….. 134 
Полянський Володимир ………... 134 
Пономарьова Ірина ……..... 162, 174, 
                                                 180-181 
Попов Володимир ……. 135, 204-205 
Потьомкіна Наталія ……………... 135 
Приймич Михайло ………………. 225 
Примуш Микола ………………..... 218 
Припотень Володимир …………... 98 
Приходько Олена ……………….. 205 
Прозоров Вадим ……………….... 135 
Прокопенко Євгенія ……………... 103 
Прокопенко М. ………………….... 245 
Прокопов В. ………………………. 233 
Прокоф'єв Ярослав ……………... 135 
Прокоф'єва Світлана ………….... 135 
Просалова Віра ……………. 225, 241 
Прус Людмила ………………….... 135 
Прутков Геннадій ……………...... 119 
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Р 
 
Радчук Віталій …………………... 222, 
                                         225-226, 237 
Райхель Борис …………………….. 91 
Репіна Елла ………………………... 81 
Решетник Наталя …………… 94, 136 
Решетняк Олексій ……………….... 82 
Рєпіна Елла ………………………. 136 
Рибак Володимир ……………….. 136 
Рибаков В'ячеслав ………………. 205 
Рибаков Олег …………………….. 233 
Рибаченко Катерина ……… 136, 220 
Рибаченко Лідія ………………….. 181 
Рибнікова Галина ………….. 136-137 
Риженков Олександр …………… 137 
Роговий Владислав ……………... 181 
Розумний Віталій ………………... 181 
Романишин Соломія …………….. 95 
Романишин Юрій ………………... 181 
Романів Олег ……………..... 218, 226 
Романцов Володимир ………….. 242 
Рощина Лариса ………………….. 181 
Руденко Людмила ……………….. 137 
Руденко Олександр ……….... 92, 137 
Рудмен Девід …………………….. 233 
Рудницький Леонід …………….... 226 
Рудченко Катерина ……………... 181 
Рябчук Микола …………………... 210 
 

С 
 
Сабірзянова Інна ……………....... 205 
Саблук Павло ……………............ 137 
Савельєва Тетяна ………………. 137 
Савинова Ольга …………………. 137 
Савченко Едуард …………... 137-138 
Савченко Ірина …………….......... 138 
Савченко Марина ……………….. 138 
Савченко Олексій ……………….. 233 
Садеков Алімжан ………….. 105, 138 
Садовніков Олексій ……………... 242 
Садовнікова Олена ……………... 138 
Садовська Наталя ….… 85, 211, 238 
Саєнко Владислав ………………. 107 
Салюта Юлія …………………...... 138 
Самуйлов Валерій ………………. 139 
Саржан Анатолій ………………... 182 
Сасов Володимир …………. 139, 233 
Сафоненко А. ……………............ 237 
Сахарцева Ірина ………………... 139 
Сбітнєв Андрій …………………... 139 

Свиридов Євген …………………. 140 
Семенов Анатолій ………………... 81 
Семенов Григорій ……………….. 140 
Сенченко Микола ……………...... 237 
Серафімов Володимир ………… 140 
Сердечна Любов ………………... 140 
Сердюк Віра ……………………….. 89 
Сердюк Олена ………….…... 205-206 
Сетов Олександр ……………...... 215 
Сєрий Геннадій ……………. 121, 140 
Сивицька Олена …………………. 221 
Сивушенко Олег ……………........ 218 
Сидор Богдан …………………….. 238 
Сизоненко Олеся ………………... 141 
Сиротенко Валерій …………….... 226 
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Храплива-Щур Леся …….… 232, 241 
Християнівський Вадим ….… 96, 241 
Христофорова Олександра …… 185 
Хруслов Борис ……………..……. 185 
 



 255

Ц 
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