АНОТАЦІЇ
Плаксiн В.I., Кулешова Т.В. Концепцiя диференціацiї оцiнки факторiв динамiки економiки господарських
систем
У статтi розглядається проблема оцiнки екстенсивних та iнтенсивних факторiв динамiки економiчних
систем. Запропонована концепцiя диференцiацiї оцiнки предмету дослiдження за допомогою факторної
моделi продуктивностi та науково-технiчного прогрессу.
Ключовi слова: господарськi системи, оцiнка, економiчне зростання.
Ковальчук С.С. Підприємницькі інтереси та механізми їх узгодження: питання теорії і методології
Розкрито сутність інтересів як взаємодіючої системи економічних відносин з приводу задоволення потреб,
визначені механізми узгодження національних і приватних інтересів.
Ключові слова: інтереси, потреби, регулювання, підприємництво.
Немірович С.М. Критерії оцінки діяльності фахівців з міжнародної економіки
Досліджена праця фахiвцiв з мiжнародноï экономiки, визначені критерiï оцiнки працi, виявлені шляхи
пiдвищення її ефективностi в умовах трансформації экономiки.
Ключові слова: критерії оцінки праці, ефективність, соціальна ефективність.
Калініченко І.Л., Кисельов В.О. Теоретичні основи формування зарплати в умовах транзитивної
економіки
Досліджено сутність категорії "оплата праці", проаналізовані теоретичні підходи та концепції визначення
природи заробітної плати, виявлені найбільш істотні функції оплати праці в умовах транзитивної
економіки.
Ключові слова: функції зарплати ,транзитивна економіка, система оплати праці.
Рогатенюк Е.В. Механізм ціноутворення трансформаційної економіки
У статті визначені місце й роль ціноутворення в структурі сучасного господарського механізму,
проаналізовані різні підходи до трактування сутності механізму ціноутворення, виявлені їхні основні
недоліки. Автором запропанован підхід до структурування елементів механізму ціноутворення.
Ключові слова: господарський механізм, механізм ціноутворення, формування цін.
Дюрядін В.П., Леміш А.М., Податковий механізм фінансового оздоровлення підприємств: теоретичні
аспекти
У статті розглянуті теоретичні аспекти поняття та значення податкового механізму. Доведена важливість
застосування його елементів у регулюванні процесів фінансового оздоровлення підприємств.
Ключові слова: податковий механізм, фінансове оздоровлення підприємств, податковий кредит.
Соколи І.І.. Теоретичні основи консолідації та інтеграції суб'єктів авіаційного ринку на базі аеропортів
У статті розглянуті теоретичні основи науково-практичної бази формування нових перспективних
організаційних структур авіаційної галузі України
Ключові слова: інтеграція суб'єктів авіаційного ринку, авіаційна структура.
Нагорська М.М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як фактор розвитку
У статті вивчені основні складові розвитку інвестиційного ринку, розглянуті фактори, які впливають на
розвиток інвестиційних проектів.
Ключові слова: інвестиційне середовище, інвестиційна активність, інноваційні процеси.
Воробйова О.І., Воробйов Ю.М. Аналіз активності іноземного капіталу в економіці АР Крим
У статті зроблено аналіз тенденцій змін обсягів інвестицій у країнах-інвесторах та за сферами їх
вкладення, визначаються деякі напрямки активізації іноземного капіталу в економіці АР Крим.
Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестори, інвестиційний проект.
Сизоненко В.О. Вдосконалення форм фінансування інноваційного підприємництва
У статті сформульовані пропозиції щодо удосконалення бюджетного фінансування, активізації
інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку.
Ключові слова: фінансування, інвестиції, інновації, підприємництво.
Іванов С.В. Особливості визначення рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України
У статті розглянуті проблеми оцінки інвестиційної привабливості регіонів України. Запропоновано нові
підходи до визначення інтегральних показників інвестиційної привабливості в розрізі регіонів України, що
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увібрали до себе переваги раніше вироблених вітчизняними і закордонними фахівцями методичних
підходів.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат.
Лук’яненко І.Г. Особливості застосування моделей лонгітюдних даних при прогнозуванні складових
місцевих бюджетів
У статті розглядаються особливості застосування моделей лонгітюдних даних при прогнозуванні
складових місцевих бюджетів. Розроблені моделі дозволяють отримати якісні прогнози основних статей
надходжень та видатків до місцевих бюджетів України та проаналізувати різні фактори, що впливають на
їхню величіну.
Ключові слова: моделі лонгітюдних даних, фіксовані ефекти, випадкові ефекти, місцеві бюджети, регіон,
доходи, видатки.
Коваленко В.В. Передумови інтеграції банківської системи України до світового фінансового простору
У статті розглядаються основні проблеми, що спричиняють вплив на розвиток процесів інтеграції
банківської системи України до фінансових ринків та шляхи їх вирішення. З цією метою необхідно
збільшити обсяги ринкової капіталізації банків через емісію цінних паперів, приведення у відповідність
банківського законодавства, зменшення вартості банківських послуг шляхом формування їх
комплексності.
Ключові слова: інтеграція, банківська система, фінансові ринки.
Єфремов О.В. Морське узбережжя Криму – як особливо охоронна територія
У статті дається теоретичне обґрунтування використання природних ресурсів узбережжя південних морів
у межах особливо охоронних територій. Робиться та обґрунтовується перелік територій узбережжя, які
необхідно віднести до особливо охоронних. Дана характеристика цих територій і визначені правила
їхнього функціонування.
Ключові слова: рекреація, ресурси, навколишнє середовище, економічна ефективність, структурні
підрозділи, відносини, природні ресурси.
Ячменьова В.М., Ляшевська О.В. Оцінка наслідків для української економіки при вступі у СОТ
У статті згруповані системи заходів щодо захисту внутрішнього ринку, яки будуть сприяти створенню
досконалої конкуренції і прозорого правового поля, стимулювати загальне прискорення структурних
реформ і підвищувати конкурентноздатність держави.
Ключові слова: світова організація торгівлі, позитивні та негативні наслідки, конкурентні переваги,
структура експорту, конкурентоспроможність.
Хумаров О.А. Вузлові проблеми розвитку конкурентних секторів економіки українського Причорномор'я
у контексті вступу України до СОТ
У статті розглядаються можливі позитивні і негативні тенденції в економіці українського Причорномор'я у
процесі інтеграції України у Світову Організацію Торгівлі.
Ключові слова: конкуренція, інтеграція, вступ до СОТ.
Сенько А.Н. Глобальні проблеми й економічна безпека національних господарських систем
У статті вивчені основні складові економічної безпеки національних господарських систем, визначені
основні принципи концепції механізму її забезпечення.
Ключові слова: інтеграція, світова господарська система.
Черемісіна С.Г. Методика агроекономічної оцінки ресурсного потенціалу підприємств виноградовиноробної галузі
У статті досліджені методичні підходи до грошової оцінки землі під виноградниками, запропонована
багатофакторна модель визначення грошової оцінки виноградників.
Ключові слова: грошова оцінка землі, ресурсний потенціал.
Горда О.С. Класифікація, оцінка та напрямки мінімізації ризиків функціонування форм малого
підприємництва на селі
У статті проведен аналіз теоретичних підходів, запропонована методика кількісної оцінки ризику
функціонування малих форм господарювання на селі, розглянуті шляхи мінімізації ризиків в малому
бізнесі.
Ключові слова: мале підприємництво, підприємницький ризик.
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АННОТАЦИИ
Плаксин В.И., Кулешова Т.В. Концепция дифференциации оценки факторов динамики экономики
хозяйственных систем
В статье поднята проблема оценки экстенсивных и интенсивных факторов динамики экономических систем.
Предложена концепция дифференциации оценки предмета исследования с помощью факторной модели
производительности и научно-технического прогресса.
Ключевые слова: хозяйственные системы, оценка, экономический рост.
Ковальчук С.С. Предпринимательские интересы и механизмы их согласования: вопросы теории и
методологии
Автор раскрывает сущность интересов как взаимодействующей системы экономических отношений по
поводу удовлетворения потребностей, определяет механизмы согласования национальных и частных
интересов.
Ключевые слова: интересы, потребности, регулирование, предпринимательство.
Немирович С.Н. Критерии оценки деятельности специалистов по международной экономике
Исследован труд специалистов по международной экономике, определены критерии оценки труда, выявлены
пути повышения его эффективности в условиях трансформации экономики.
Ключевые слова: критерии оценки труда, эффективность, социальная эффективность.
Калиниченко И.Л., Киселев В.А. Теоретические основы формирования зарплаты в условиях транзитивной
экономики
В статье раскрыта сущность категории «оплата труда», проанализированы теоретические подходы и
концепции определения природы заработной платы, выявлены наиболее существенные функции оплаты труда
в условиях транзитивной экономики.
Ключевые слова: функции зарплаты, транзитивная экономика, система оплаты труда.
Рогатенюк Э.В. Механизм ценообразования трансформационной экономики
В статье определены место и роль ценообразования в структуре современного хозяйственного механизма,
проанализированы различные подходы к трактовке сущности механизма ценообразования, выявлены их
основные недостатки. Предложен подход к структурированию элементов механизма ценообразования.
Ключевые слова: хозяйственный механизм, механизм ценообразования, формирование цен.
Дюрядин В.П., Лемиш А.Н. Налоговый механизм финансового оздоровления предприятий: теоретические
аспекты
В статье рассмотрены теоретические аспекты понятия и значение налогового механизма. Обоснована важность
использования его элементов в регулировании процессов финансового оздоровления предприятий.
Ключевые слова: налоговый механизм, финансовое оздоровление предприятий, инвестиционный налоговый
кредит, налоговая скидка.
Соколы И.И. Теоретические основы консолидации и интеграции субъектов авиационного рынка на базе
аэропортов
В статье рассмотрены теоретические основы научно-практической базы формирования новых перспективных
организационных структур авиационной отрасли Украины.
Ключевые слова: интеграция субъектов авиационного рынка, авиационная структура.
Нагорская М.Н. Ивестиционно-инновационная деятельность как фактор развития
В статье изучены основные составляющие развития инвестиционного рынка, рассмотрены факторы,
оказывающие влияние на развитие инвестиционных проектов.
Ключевые слова: инвестиционная среда, инвестиционная активность, инновационные процессы.
Воробьева Е.И., Воробьев Ю.Н. Анализ активности иностранного капитала в экономике АР Крым
В статье проанализированы тенденции изменения объемов инвестиций по странам-инвесторам и сферам их
вложения, определены некоторые направления активизации иностранного капитала в экономике АР Крым.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвесторы, инвестиционный проект.
Сизоненко В.А. Совершенствование форм финансирования инновационного предприятия
В статье сформулированы предложения по совершенствованию бюджетного финансирования, активизации
инвестиционного обеспечения инновационного развития
Ключевые слова: финансирование, инвестиции, инновации, предпринимательство.
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Иванов С.В. Особенности определения рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Украины
В статье рассмотрены проблемы оценки инвестиционной привлекательности регионов Украины. Предложены
новые подходы к определению интегральных показателей инвестиционной привлекательности в разрезе
регионов Украины, которые вобрали в себя преимущества ранее выработанных отечественными и
зарубежными специалистами методических подходов.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат
Лукъяненко И.Г. Особенности использования моделей лонгитюдных данных при прогнозировании основных
статей местных бюджетов
В статье рассматриваются особенности использования моделей лонгитюдных данных при прогнозировании
основных статей местных бюджетов. Разработанные модели позволяют получить качественные прогнозы
основных статей поступлений и затрат местных бюджетов.
Ключевые слова: модели лонгитюдних данных, фиксированные эффекты, случайные эффекты, местные
бюджеты, регион, доходы, затраты.
Коваленко В.В. Предпосылки интеграции банковской системы Украины в мировое финансовое пространство
В статье рассматриваются основные проблемы, которые влияют на развитие процессов интеграции
банковской системы Украины к финансовым рынкам и пути их решения.
Ключевые слова: интеграция, банковская система, финансовые рынки.
Ефремов А.В. Морское побережье Крыма – как особо охраняемая территория
В статье дается теоретическое обоснование использования природных ресурсов побережья южных морей в
пределах особо охраняемых территорий. Обосновывается перечень территорий побережья, которые
необходимо отнести к особо охраняемым. Дана характеристика этих территорий и определены правила их
функционирования.
Ключевые слова: рекреация, ресурсы, территории, окружающая среда, экономическая эффективность,
структурные подразделения, отношения, природные ресурсы.
Ячменева В.М., Ляшевская О.В. Оценка последствий вступления в ВТО для украинской экономики
В статье сгруппированы системы мероприятий по защите внутреннего рынка, которые будут способствовать
созданию совершенной конкуренции и прозрачного правового поля, стимулировать общее ускорение
структурных реформ и, тем самым, повышать конкурентоспособность страны.
Ключевые слова: всемирная торговая организация, положительные и отрицательные последствия,
конкурентные преимущества, структура экспорта, конкурентоспособность.
Хумаров А.А. Узловые проблемы развития конкурентных секторов экономики украинского Причерноморья в
контексте вступления Украины в ВТО
В статье рассматриваются возможные позитивные и негативные тенденции в экономике украинского
Причерноморья в процессе интеграции Украины во Всемирную Торговую Организацию.
Ключевые слова: конкуренция, интеграция, сектор экономики.
Сенько А.Н. Глобальные проблемы и экономическая безопасность национальных хозяйственных систем
В статье изучены основные составляющие экономической безопасности национальных хозяйственных систем,
определены основные принципы ее обеспечения.
Ключевые слова: интеграция, мировая хозяйственная система.
Черемисина С.Г. Методика агроэкономической оценки ресурсного потенциала предприятий виноградовинодельческой отрасли
В статье исследованы методические подходы к денежной оценке земли под виноградниками, предложена
многофакторная модель определения их денежной оценки.
Ключевые слова: денежная оценка земли, ресурсный потенциал.
Горда О.С. Классификация, оценка и направления минимизации,
0 рисков функционирования форм малого предпринимательства на селе
В статье проведен анализ теоретических подходов, предложена методика количественной оценки риска
функционирования малых форм хозяйствования на селе, рассмотрены пути минимизации рисков в малом
бизнесе.
Ключевые слова: малое предпринимательство, предпринимательский риск.
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