АННОТАЦИИ
Дмитриченко Л.И., Моисеенко К.Е. Исследование нерыночных экономических систем в истории социально-экономической
мысли
В статье на основе методологического подхода проведен историко-экономический анализ содержания институциональных форм и
механизма функционирования экономических систем.
Ключевые слова: метатеория, экономическая система, методологический подход, историко-экономический анализ.
Нагорский Ю.А. Формирование социально-экономической стратегии развития предприятий промышленного сектора
На основе анализа показателей экономического и социального развития, различных подходов специалистов обоснована
взаимосвязь и взаимозависимость экономических и социальных факторов, предложены основные направления социальноэкономического развития на данном этапе.
Ключевые слова: эффективность, стратегия, социально-ориентированная экономика, корпоративное управление.
Солдатов М.А. Имитационный подход к проблеме оптимального использования возобновляемых природных ресурсов
В статье предложена стохастическая модель оптимального использования ресурсов, основанная на анализе случайного
естественного прироста популяции. Разработана имитационная модель, позволяющая определять оптимальную стратегию
промысла и проводить исследования эффективности принимаемых решений.
Ключевые слова: природные ресурсы, экономико-математическое моделирование.
Гленбоцкая O.Г. Основные признаки ценности и стоимости услуги
В статье представлены аспекты формирования конкурентных преимуществ на основе ценности и качества услуг, предложена
модель ценности услуги.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, ценность.
Тадыка И.Б. Анализ рисков инновационно-инвестиционных проектов
В статье рассмотрена вероятность наступления инвестиционных рисков в условиях неопределенности, сформирована стратегия
управления инвестиционными рисками на современном этапе развития экономики.
Ключевые слова: инвестиции, неопределенность, стратегия управления.
Манеров Г.М., Трифов А.О. Экономическая сущность и роль инновационного процесса в машиностроении
В работе рассмотрены вопросы определения экономической сущности и роли инновационного процесса, проведен сравнительный
анализ состояния инновационных процессов в Украине и развитых странах, определены этапы и элементы инновационного
процесса предприятий машиностроительного комплекса.
Ключевые слова: машиностроение, инновационный процесс, сравнительный анализ.
Вязовик С.М. Методические аспекты оценки финансирования инвестиционных программ предприятий
Проанализированы методики оценки эффективности инвестиционных проектов предприятий. Выявлены проблемы оценки
эффективности проектов и программ. Определен основной критерий оценки эффективности инвестиционных программ.
Ключевые слова: инвестиционная программа предприятия, эффективность, цена инвестиционного капитала.
Обухова Ю.О. Анализ и моделирование инвестиционного риска при принятии инновационных решений
Проанализированы существующие методы оценки инвестиционных рисков, сформулированы основные положения оценки
рисков инновационных проектов.
Ключевые слова: риск, инновационный проект, методы оценки.
Потеева М.А. Резервы производственно-пропускной способности морских портов АР Крым
В статье проведен анализ работы предприятий морского транспорта, дано обоснование по проведению организационнотехнологических усовершенствований исходя из потребностей регионального рынка.
Ключевые слова: морской транспорт, социально-экономическое развитие, пропускная способность, грузопереработка.
Круглова М.В. Стратегическое планирование как основной метод государственного регулирования развития рынка услуг в АР
Крым
Обоснована необходимость использования стратегического планирования, прогнозирования и анализа развития рынка услуг.
Ключевые слова: рекреационный комплекс, туристическая индустрия, стратегия, планирование.
Наливайченко Е.В. Задачи и пути достижения экономического роста на современном этапе для государств СНГ
В статье предложено решение задачи расширения и углубления взаимного торгово-экономического сотрудничества посредством
перехода к полноценно функционирующей зоне свободной торговли.
Ключевые слова: сотрудничество, экономическая интеграция, зона свободной торговли.
Рисс М.О. Оценка конкурентоспособности национальных производителей
В статье определены факторы конкурентоспособности, предложены перспективные направления оценки конкурентоспособности
национальных производителей.
Ключевые слова: конкурентоспособность товара, стандарты.
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Рекова Н.Ю. Модели планирования управления производством машиностроительных предприятий
В статье рассмотрены проблемы управления производственным процессом машиностроительных предприятий, аргументирована
необходимость разработки модели управления производством, позволяющей оптимизировать объемы и качественные
характеристики выпускаемой продукции.
Ключевые слова: машиностроение, эффективное планирование, управление, производственный процесс.
Гончарук Н.В. Состояние производственного потенциала виноградо-винодельческой отрасли Севастополя
Автором представлены результаты исследования по проблеме совершенствования управления производственным потенциалом
предприятий, специализация которых - производство и переработка винограда.
Ключевые слова: виноградо-винодельческая отрасль, потенциал, управление.
Коваленко Н.А. Экономическая эффективность использования ветроустановок мощностью 100 и более кВт для
непосредственного энергоснабжения населенных пунктов
Проведен анализ использования различных видов энергетических ресурсов. Даны предложения по использованию ветроустановок
для непосредственного энергоснабжения населенных пунктов.
Ключевые слова: ветроустановки, энергетические ресурсы, энергоснабжение.
Пашенцев А.И. Модель экологического анализа деятельности предприятия
Разработана модель проведения экологического анализа, на основе которой проведен анализ экологического состояния
предприятия.
Ключевые слова: экологический менеджмент, экологический риск, экологический аудит.
Сметанко А.В. Организационные аспекты проведения аудиторских проверок на предприятиях различных форм собственности
Проведен анализ международных положений и стандартов аудита, предложены стадии и этапы проведения аудита, адаптировано
под конкретные цели и задания.
Ключевые слова: аудит, аудиторские проверки, аудиторские выводы, стандарты.
Рывкина О.Л. Структура механизма управления реализацией стратегии предприятия
Раскрыта сущность механизма организации управления реализацией стратегии, обоснована структура и назначение каждого из
элементов.
Ключевые слова: механизм управления, стратегия, управление, структура.
Ткаченко Т.И. Развитие предпринимательской активности в туризме
Проанализированы аспекты активизации предпринимательской деятельности туристических субъектов хозяйствования. Даны
предложения по повышению экономической активности предпринимательской деятельности на всех иерархических уровнях
развития туризма.
Ключевые слова: предпринимательство, устойчивость, развитие, туризм.
Рогатенюк Э.В. Особенности механизма ценообразования в рекреационно-экономическом комплексе региона
В статье изложены теоретические подходы к обоснованию модели, описывающей механизм взаимосвязи между
ценообразующими факторами и целями рекреационных предприятий. Выявлены особенности механизма ценообразования на
курортно-рекреационный и туристско-рекреационный продукт региона.
Ключевые слова: ценообразующие факторы, механизм ценообразования, курортно-рекреационный продукт, туристскорекреационный продукт.
Калькова Н.Н. Подходы к оценке зависимости эффективности хозяйственной деятельности рекреационного предприятия от
уровня системы управления маркетингом
Рассмотрена методика оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия с учетом специфики рекреационной
сферы.
Ключевые слова: хозяйственная деятельность, эффективность управления, рекреационная сфера.
Нориганова О.А. Перспективные направления и механизмы стимулирования инвестиций в туристский комплекс Крыма
В статье рассматривается проблема повышения инвестиционной активности. Проведен анализ современного состояния
туристического комплекса Крыма, определены перспективные направления и эффективные механизмы стимулирования
инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, туристский комплекс, механизм стимулирования.
Хатикова З.В. План имиджбилдинга как условие обеспечения узнаваемости туристского предприятия
В статье проанализированы принципы работы с имиджбилдинговыми качествами, имиджевая метка, разработан план
имиджбилдинга туристического предприятия.
Ключевые слова: внешний имиджбилдинг, внутренний имиджбилдинг.
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АНОТАЦІЇ
Дмитриченко Л.І., Мойсеєнко К.Є. Дослідження неринкових економічних систем в історії соціально-економічної думки
У статті на основі методологічного підходу проведений історико-економічний аналіз змісту інституціональних форм та
механізму функціонування економічних систем.
Ключові слова: метатеорія, економічна система, методологічний підхід, історико-економічний аналіз.
Нагорський Ю.А. Формування соціально-економічної стратегії розвитку підприємств промислового сектору
На основі аналізу показників економічного і соціального розвитку, різних підходів фахівців обґрунтовані взаємозв'язок і
взаємозалежність економічних і соціальних факторів, запропоновані основні напрямки соціально-економічного розвитку
на даному етапі.
Ключові слова: ефективність, стратегія, соціально-орієнтована економіка, корпоративне керування.
Солдатов М.О. Імітаційний підхід до проблеми оптимального використання поновлюваних природних ресурсів
У статті запропонована стохастична модель оптимального використання ресурсів, яка заснована на аналізі випадкового
природнього приросту популяції. Розроблено імітаційну модель, що дозволяє визначати оптимальну стратегію промислу
і проводити дослідження ефективності рішень, що приймаються.
Ключові слова: природні ресурси, економіко-математичне моделювання.
Гленбоцька O.Г. Основні ознаки цінності і вартості послуги
У статті представлені аспекти формування конкурентних переваг на основі цінності та якості послуг, запропонована
модель цінності послуги.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, цінність.
Тадика І.Б. Аналіз ризиків інноваційно-інвестиційних проектів
У статті розглянута імовірність настання інвестиційних ризиків в умовах невизначеності, сформована стратегія керування
інвестиційними ризиками на сучасному етапі розвитку економіки.
Ключові слова: інвестиції, невизначеність, стратегія керування.
Манеров Г.М., Тріфов А.О. Економічна сутність і роль інноваційного процесу в машинобудуванні
У роботі розглянуті питання визначення економічної сутності і ролі інноваційного процесу, проведений порівняльний
аналіз стану інноваційних процесів в Україні і розвинутих країнах, визначені етапи й елементи інноваційного процесу
підприємств машинобудівного комплексу.
Ключові слова: машинобудування, інноваційний процес, порівняльний аналіз.
Вязовик С.М. Методичні аспекти оцінки фінансування інвестиційних програм підприємств
Проаналізовано методики оцінки ефективності інвестиційних проектів підприємств. Виявлені проблеми оцінки
ефективності проектів і програм. Визначен основний критерій оцінки ефективності інвестиційних програм.
Ключові слова: інвестиційна програма підприємства, ефективність, ціна інвестиційного капіталу.
Обухова Ю.О. Аналіз і моделювання інвестиційного ризику при прийнятті інноваційних рішень
Проаналізовано існуючі методи оцінки інвестиційних ризиків, сформульовані основні положення оцінки ризиків
інноваційних проектів.
Ключові слова: ризик, інноваційний проект, методи оцінки.
Потеєва М.А. Резерви виробничо-пропускної здатності морських портів АР Крим
У статті проведений аналіз роботи підприємств морського транспорту, дане обґрунтування з проведення організаційнотехнологічних удосконалень виходячи з потреб регіонального ринку.
Ключові слова: морський транспорт, соціально-економічний розвиток, пропускна здатність, вантажопереробка.
Круглова М.В. Стратегічне планування як основний засіб державного регулювання розвитку ринку послуг в АР Крим
Обґрунтовано необхідність використання стратегічного планування, прогнозування й аналізу розвитку ринку послуг.
Ключові слова: рекреаційний комплекс, туристична індустрія, стратегія, планування.
Наливайченко К.В. Задачі і шляхи досягнення економічного росту на сучасному етапі для держав СНД
У статті запропоновані рішення задачі розширення і поглиблення взаємного торгівельно-економічного співробітництва за
допомогою переходу до повноцінно функціонуючої зони вільної торгівлі.
Ключові слова: співробітництво, економічна інтеграція, зона вільної торгівлі.
Рисс М.О. Оцінка конкурентоспроможності національних виробників
У статті визначені фактори конкурентоспроможності, запропоновані
конкурентоспроможності національних виробників.
Ключові слова: конкурентоспроможність товару, стандарти.
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Рекова Н.Ю. Моделі планування керування виробництвом машинобудівних підприємств
У статті розглянуті проблеми керування виробничим процесом машинобудівних підприємств, аргументована
необхідність розробки моделі керування виробництвом, що дозволяє оптимізувати обсяги й якісні характеристики
продукції, що випускається.
Ключові слова: машинобудування, ефективне планування, керування, виробничий процес.
Гончарук Н.В. Стан виробничого потенціалу виноградо-виноробної галузі Севастополя
Автором представлені результати дослідження з проблеми удосконалення керування
виробничим потенціалом підприємств, спеціалізація яких - виробництво та переробка винограду.
Ключові слова: виноградо-виноробна галузь, потенціал, керування.
Коваленко Н.О. Економічна ефективність використання повятряних установок потужністю 100 і більш кВт для
безпосереднього енергопостачання населених пунктів
Проведено аналіз використання різних видів енергетичних ресурсів. Дані пропозиції щодо використання повітряних
установок для безпосереднього енергопостачання населених пунктів.
Ключові слова: повітняні установки, енергетичні ресурси, енергопостачання.
Пашенцев О.І. Модель екологічного аналізу діяльності підприємства
Розроблена модель проведення екологічного аналізу, на основі якої проведений аналіз екологічного стану підприємства.
Ключові слова: екологічний менеджмент, екологічний ризик, екологічний аудит.
Сметанко О.В. Організаційні аспекти проведення аудиторських перевірок на підприємствах різних форм власності
Проведеноаналіз міжнародних становищ і стандартів аудиту, запропоновані стадії й етапи проведення аудиту, адаптовано
під конкретні цілі і завдання.
Ключові слова: аудит, аудиторські перевірки, аудиторські висновки, стандарти.
Ривкіна О.Л. Структура механізму керування реалізацією стратегії підприємства
Розкрито сутність механізму організації керування реалізацією стратегії, обґрунтовані структура й призначення кожного з
елементів.
Ключові слова: механізм керування, стратегія, керування, структура.
Ткаченко Т.І. Розвиток підприємницької активності в туризмі
Проаналізовані аспекти активізації підприємницької діяльності туристичних суб'єктів господарювання. Дано пропозиції
щодо підвищення економічної активності підприємницької діяльності на всіх ієрархічних рівнях розвитку туризму.
Ключові слова: підприємництво, стійкість, розвиток, туризм.
Рогатенюк Е.В. Особливості механізму ціноутворення в рекреаційно-економічному комплексі регіону
У статті викладені теоретичні підходи з обґрунтування моделі, що описує механізм взаємозв'язку між ціноутворюючими
факторами і цілями рекреаційних підприємств. Виявлені особливості механізму ціноутворення на курортно-рекреаційний
і туристсько-рекреаційний продукт регіону.
Ключові слова: ціноутворюючі фактори, механізм ціноутворення, курортно-рекреаційний продукт, туристськорекреаційний продукт.
Калькова Н.М. Підходи до оцінки залежності ефективності господарської діяльності рекреаційного підприємства від
рівня системи керування маркетингом
Розглянуто методику оцінки ефективності господарської діяльності підприємства з урахуванням специфіки рекреаційної
сфери.
Ключові слова: господарська діяльність, ефективність керування, рекреаційна сфера.
Нориганова О.А. Перспективні напрямки і механізми стимулювання інвестицій у туристський комплекс Криму
У статті розглядається проблема підвищення інвестиційної активності. Проведено аналіз сучасного стану туристського
комплексу Криму, визначені перспективні напрямки й ефективні механізми стимулювання інвестиційної діяльності.
Ключові слова: інвестиції, туристський комплекс, механізм стимулювання.
Хатикова З.В. План іміджбілдінгу як умова забезпечення впізнаваємості туристського підприємства
У статті проаналізовані принципи роботи з іміджбілдінговими якостями, іміджева мітка, розроблений план іміджбілдінгу
туристського підприємства.
Ключові слова: зовнішній іміджбілдінг, внутрішній іміджбілдінг.
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