АННОТАЦИИ
Сумин В.А. Мотивация в профессиональной карьере персонала системы управления
В статье приведена динамика уровней удовлетворения потребностей в зависимости от числа ступеней
карьеры и по уровням иерархии потребностей. Установлена цикличность и выявлен волнообразный
характер колебания оценок уровней удовлетворения потребностей.
Ключевые слова: карьера персонала, уровни удовлетворения потребностей.
Зиновьев И.Ф., Космарова Н.А. Оценка потерь от оттока интеллектуального потенциала
Авторами выделены и проанализированы этапы миграции, рассмотрен интеллектуальный потенциал
общества как основа конкурентоспособности страны. Предложены меры по уменьшению оттока
интеллектуального капитала из страны.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, миграционный поток.
Скоробогатова Т.Н. Некоторые положения логистической концепции сферы обслуживания населения
В статье показаны особенности составляющих логистики в сфере обслуживания населения. Предложен
формальный аппарат для оценки эффективности и резервов повышения уровня обслуживания.
Ключевые слова: логистика, предприятие сервиса, эффективность обслуживания.
Македон В.В. Создание системы оперативного управления производственным процессом корпорации
В статье рассмотрен механизм создания системы оперативного планирования и управления
производственным процессом корпорации. Определен важный элемент оперативного планирования организационная структура корпорации на базе которой формируются производственные цепочки.
Ключевые слова: оперативное планирование, организационная структура, корпоративное управление.
Кухарева О.А. Методические подходы по реформированию налога с доходов физических лиц
В статье рассматриваются методические подходы реформирования налога с доходов физических лиц,
позволяющие дальнейшее усовершенствование шкалы ставок.
Ключевые слова: социальное регулирование, налогообложение с доходов физических лиц.
Финкельштейн Б.Г., Сауткин В.Н., Сауткина Т.В. Подходы к информационному моделированию:
применение для оптимизации банковского менеджмента
Проанализированы подходы к решению задачи информационного моделирования банковской
деятельности. Сформирована матрица подходов и критерии выбора приемлемого подхода.
Ключевые слова: руководитель банка, информационное моделирование, управленческие решения.
Бондарь А.П. Банковское кредитование студентов на получение образования
Рассмотрено кредитование студентов на получение образования и организация процесса кредитования
студентов на примере ПриватБанка. Показана необходимость дальнейшего развития этого вида кредита.
Ключевые слова: банк, потребительский кредит, кредитование студентов.
Туманова Е.А. Особенности развития финансовых отношений в агропромышленном комплексе
В статье выявлены особенности кредитования в агропромышленном комплексе; изучены факторы,
сдерживающие активизацию кредитования аграрного сектора и риски. Предложены пути снижения для
банков кредитных рисков в агропромышленном комплексе.
Ключевые слова: финансовый рынок, региональная инвестиционная программа, ипотечное кредитование.
Мешко Н.П. О привлечении в экономику региона долгосрочных источников финансирования на внешних
рынках
Предложена классификация стратегических приоритетов развития региона по признаку потенциальных
источников финансирования. Рассмотрена возможность привлечения в экономику региона еврооблигаций
и венчурного капитала.
Ключевые слова: региональная экономика, инновационный потенциал, венчурный капитал.
Добровольская О.П. Структурная трансформация региональной экономики: концептуальные основы
Автором определена сущность понятия реструктуризация хозяйства региона и ее задачи, приоритетные
направления структурной перестройки региональной экономики.
Ключевые слова: рестуктуризация, структура региональной экономики.
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Шапкин В.А. Проблемы и перспективы взаимодействия аграрных форм хозяйствования Крыма
В статье определены проблемы и перспективы взаимодействия аграрных форм хозяйствования,
организационно экономическая роль человеческого фактора в развитии крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Ключевые слова: аграрные формы хозяйствования; фермерские хозяйства.
Рогатенюк Э.В. Особенности государственного регулирования процесса ценообразования в
трансформационной экономике
В статье уточнена сущность и выявлены особенности государственного регулирования процесса
ценообразования в условиях трансформации украинской экономики; проведен сравнительный анализ
основных форм и методов государственного вмешательства государства в экономику.
Ключевые слова: государственное регулирование процесса ценообразования, ценообразующие факторы.
Потеева М.А. Ноосферный производственно-транспортный комплекс Крыма: проблемы формирования
В статье изучены направления формирования единого производственно-транспортного комплекса,
ориентированного на наиболее рациональное использование всех видов ресурсов Крыма.
Ключевые слова: экономические ресурсы, оптимизация структуры.
Штофер Г.А. Региональные особенности функционирования Автономной Республики Крым
Автором выявлены специфические особенности АР Крым. Конкретизованы и систематизированы
региональные особенности функционирования Крыма.
Ключевые слова: регион, социально-экономическая система, инфраструктура.
Папаика А.А. Внешнеэкономические связи в процессе становления хозяйственного механизма
предприятия
В статье рассмотрены вопросы становления хозяйственного механизма предприятия при помощи
адаптации к внешнеэкономическим связям и контактам.
Ключевые слова: внешнеэкономические звязи, хозяйственный механизм.
Козаченко А.В., Янчук Г.И. Методы оценки стоимости предприятия: сущность и особенности применения
Рассмотрены подходы и методы оценки стоимости предприятия на основе оценок роста его стоимости;
особенности их применения. Определено влияние ряда факторов на выбор методов оценки предприятия.
Проанализированы преимущества и недостатки методов оценки стоимости.
Ключевые слова: оценка стоимости предприятия, оценка бизнеса.
Ветрова Н.М., Токарева Д.Е. Особенности системы мотивации при внедрении бюджетного управления на
предприятии
Авторами исследована проблема недостаточной мотивации собственников, руководства предприятия и
управленческого персонала. Рассмотрены особенности внедрения бюджетного управления.
Ключевые слова: бюджетное управление, центр финансовой ответственности, мотивация.
Погорелов Ю.С. Определенность затрат предприятия: сущность и использование в планировании
Предложен критерий классификации затрат в зависимости от определенности информации о них.
Выделены и описаны предопределенные, недостаточно определенные и неопределенные затраты.
Ключевые слова: управление затратами, планирование.
Плаксун А.А. Анализ состояния внешнеторговой деятельности Крыма в сфере туристических услуг
В статье проведен анализ международной практики торговли туристическими услугами, исследовано
современное состояние рынка туристических услуг АР Крым во внешнеэкономическом аспекте.
Разработаны предложения дальнейшего развития данного сектора экономики.
Ключевые слова: туристические услуги, внешнеторговая деятельность Крыма.
Любич Г.М. Анализ финансово-экономических показателей санаторно-курортного комплекса Крыма
Автором выполнен анализ основных показателей финансово-экономического развития туристического
комплекса регионов Крыма.
Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, приоритетное развитие.
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АНОТАЦІЇ
Сумін В.О. Мотивація у фаховій кар'єрі працівників системи управління
У статті приведена динаміка рівнів задоволення потреб залежно від числа ступенів кар'єри і за рівнями
ієрархії потреб. Встановлено циклічність і виявлений хвилеподібний характер коливання оцінок рівнів
задоволення потреб.
Ключовi слова: кар'єра працівників, рівень задоволення потреб.
Зінов’eв І.Ф., Космарова Н.А. Оцінка втрат від відтоку інтелектуального потенціалу
Автори виделяють та аналізують етапи міграції, розглядають інтелектуальний потенціал суспільства як
основу конкурентоспроможності країни. Запропоновані міри що зменшать відток інтелектуального
капіталу з країни.
Ключовi слова: інтелектуальний капітал, міграційний відток.
Скоробогатова Т.М. Деякі положення логістичної концепції сфери обслуговування населення
У статті показано особливості складових логістики в сфері обслуговування населення. Запропоновано
формальний апарат для оцінки ефективності і резервів підвищення рівня обслуговування.
Ключові слова: логістика, підприємство сервісу, ефективність обслуговування.
Македон В.В. Створення системи оперативного управління виробничим процесом корпорації
У статті розглянутий механізм створення системи оперативного планування і управління виробничим
процесом корпорації. Визначен важливий елемент оперативного планування - організаційна структура
корпорації на базі якої формуються виробничі ланцюжки.
Ключові слова: оперативне планування, організаційна структура, корпоративне управління.
Кухарєва О.О. Методичні підходи щодо реформування податку з доходів фізичних осіб
В статті розглядаються методичні підходи щодо реформування податку з доходів фізичних осіб, що дає
можливість подальшого удосконалення шкали ставок.
Ключовi слова: соціальне регулювання, оподаткування доходів фізичних осіб.
Фінкельштейн Б.Г., Сауткін В.М., Сауткіна Т.В. Підходи щодо інформаційного моделювання:
застосування для оптимізації банківського менеджменту
Проаналізовано підходи щодо вирішення задачі інформаційного забезпечення банківської діяльності.
Створено матрицю підходів і критерії вибору припустимого підходу.
Ключові слова: керівник банку, інформаційне моделювання, управлінські рішення.
Бондар О.П. Банківське кредитування населення для одержання освіти
Розглянуто кредитування студентів на одержання освіти та організація процесу кредитування студентів на
прикладі Приватбанку. Показана необхідність подальшого розвитку цього виду кредиту.
Ключові слова: банк, споживчий кредит, кредитування студентів.
Туманова О.А. Особливості розвитку фінансових відносин у агропромисловому комплексі
В статті виявлені особливості кредитування в агропромисловому комплексі, вивчені фактори, що
стримують активізацію кредитування аграрного сектору та ризики. Запропоновані шляхи зниження для
банків кредитних ризиків в агропромисловому комплексі.
Ключові слова: фінансовий ринок, регіональна інвестиційна програма, іпотечне кредитування.
Мешко М.П. Про залучення до економіки регіона довгострокових джерел фінансування на зовнішніх
ринках
Запропонована класифікація стратегічних пріоритетів розвитку регіону за ознакою потенційних джерел
фінансування. Розглянута можливість залучення в економіку регіону єврооблігацій та венчурного
капіталу.
Ключові слова: регіональна економіка, інноваційний потенціал, венчурний капітал.
Добровольська О.П. Структурна трансформація регіональной економіки: концептуальні основи
Автором визначена сутність поняття реструктурізації господарства регіону та її завдання, пріорітетні
напрямки структурної перебудови регіональної економіки.
Ключовi слова: реструктурізація, структура регіональной економіки.
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Шапкiн В.A. Проблеми та перспективи взаємодiї аграрних форм господарювання Криму
У статтi визначено проблеми та перспективи взаємодiї аграрних форм господарювання, органiзацiйноекономiчна роль людського фактора в розвитку селянських (фермерських) господарств.
Ключовi слова: аграрнi форми господарювання; фермерськи господарства.
Рогатенюк Е.В. Особливості державного регулювання процесу ціноутворення в трансформаційній
економіці
У статті уточнена суть і виявлені особливості державного регулювання процесу ціноутворення в умовах
трансформації української економіки; проведений порівняльний аналіз основних форм і методів
втручання держави в економіку.
Ключові слова: державне регулювання процесу ціноутворення, ціноутворюючі чинники.
Потєєва М.А.Ноосферний підприємчо-транспортний комплекс Криму: проблеми формування
У статті опрацьовані напрямки формування єдиного підприємчо-транспортного комплексу, орієнтованого
на найбільш раціональне використання усіх видів ресурсів Криму.
Ключові слова: економічні ресурси, оптимізація структури.
Штофер Г.А. Регіональні особливості функціонування Автономної Республіки Крим
Автором виявлені спеціфічні особливості АР Крим. Конкретизовані та систематизовані регіональні
особлисості функціонування Криму.
Ключові слова: регіон, соціально-економічна система, інфраструктура.
Папаіка О.О. Зовнішньоекономічні зв'язки в процесі становлення господарського механізму підприємства
У статті розглянуті питання становлення господарського механізму підприємства за допомогою адаптації
до зовнішньоекономічних зв’язків та контактів.
Ключовi слова: зовнішньоекономічні зв’язкі, господарський механізм.
Козаченко Г.В., Янчук Г.І. Методи оцінки вартості підприємства: сутність і особливості застосування
Розглянуто підходи і методи оцінки вартості підприємства на основі оцінок росту його вартості, і
особливості їхнього застосування. Визначено вплив ряду факторів на вибір методів оцінки підприємства.
Проаналізовано переваги і недоліки методів оцінки вартості.
Ключові слова: оцінка вартості підприємства, оцінка бізнесу.
Ветрова Н.М., Токарева Д.Е. Особливості системи мотивації при впровадженні бюджетного управління на
підприємстві
Авторами досліджено проблему недостатньої мотивації власників, керівництва та персоналу
підприємства. Розглянуті особливості впровадження бюджетного управління.
Ключові слова: бюджетне управління, центр фінансової відповідальності, мотивація.
Погорєлов Ю.С. Визначеність витрат підприємства: сутність та застосування в плануванні
Запропонований критерій класифікації витрат в залежності від визначеності інформації щодо них.
Виділені і описані визначені, недостатньо визначені та невизначені витраті.
Ключові слова: управління витритами, планування.
Плаксун А.О. Аналіз стану зовнішньоторгівельної діяльності Криму у сфері туристичних послуг
У статті проведен аналіз міжнородної практиці торгівлі туристичними послугами, досліджено сучасне
становище ринку туристичних послуг АР Крим у зовнішньоекономічному аспекті. Розроблені пропозиції
подальшого розвику цього сектору економіки.
Ключові слова: туристичні послуги, зовнішньоекономічна діяльність.
Любич Г.М. Аналіз фінансово-економічних показників санаторно-курортного комплексу Криму
Автором проведен аналіз основних показників фінансово-економічного розвітку туристичного комплексу
регіонів Криму.
Ключові слова: санаторно-курортний комплекс, пріоритетний розвиток.
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