АННОТАЦИИ
Пан Л.В. Влияние концепции поведения потребителей на развитие предпринимательства в Украине
Статья посвящена обоснованию актуальности концепции поведения потребителей в рыночных условиях и определению её
влияния на развитие предпринимательства в Украине. Описываются особенности создания брэндов в Украине, оцениваются
перспективы их развития.
Ключевые слова: потребление, поведение потребителей, брэнд, торговая марка, потребительская лояльность.
Доронин А.В. Проблемы формирования методологии исследования организационного поведения
Обосновывается необходимость развития методологии исследования поведения производственной организации на
индуктивной основе. Предлагается система понятий и категорий, определяется место науки управления поведением организации в
системе смежных наук.
Ключевые слова: методология, исследование, организационное поведение, научная дисциплина.
Нагорский Ю.А. Повышение роли корпоративной культуры в формировании новой философии управления
В статье утверждается приоритетная роль корпоративной культуры в формировании новой философии управления. Автор
указывает на возможности и предлагает конкретные способы формирования культуры организации.
Ключевые слова: новая философия управления, корпоративная культура, управление персоналом.
Меркулов Н.Н. Методология трансформации отечественных предприятий
В статье разработаны основы методологии трансформации предприятий в Украине. Автор исследует предприятия и их
объединения, действующие в рыночной среде, в процессе изменения, которое имеет трансформационный характер.
Ключевые слова: предприятие, трансформация, реструктуризация, слияние, реинжиниринг, стратегия.
Полякова Я.А. Методика проведения комплексного стратегического анализа деятельности предприятия в условиях
динамичной внешней среды
В статье разработана методика проведения комплексного стратегического анализа в условиях изменчивой окружающей
среды. В ее основе - системный подход к определению факторов, влияющих на результирующие показатели деятельности
предприятия, что позволяет определить направление его стратегического развития.
Ключевые слова: стратегия, портфельный анализ, SWOT – анализ, стратегические альтернативы.
Королева Т.С. Научный потенциал как фактор развития предпринимательской деятельности
На основе анализа состояния и динамики количественных и качественных индикаторов функционирования научной сферы
Украины за последние 15 лет предложены практические рекомендации по совершенствованию отдельных аспектов организации и
финансирования науки в стране.
Ключевые слова: наука, научный потенциал, научные кадры.
Ратушняк В.П. Концептуальный подход к кластерному развитию институтов гражданского общества и
предпринимательства
В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с формированием гражданского общества в Украине. Представлен
концептуальный подход к определению мировых тенденций и пропорций развития гражданского общества, кластеризации
предпринимательской деятельности, компенсации негативных проявлений рынка.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, гражданское общество, торгово - промышленная палата.
Галан Н.И. Система государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Японии
Рассмотрены основные составляющие системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Японии:
финансовая, инновационная, информационно-консультационная. Определены факторы эффективности системы государственной
поддержки малого и среднего бизнеса в Японии.
Ключевые слова: предприятия, малый и средний бизнес, государственная поддержка, государственное регулирование.
Охрименко А.А. Функции современного рынка облигаций Украины
Рассмотрены особенности функционирования фондового рынка и рынка облигаций как составной части рынка ценных
бумаг. Выделены функции, характерные для современного рынка облигаций Украины.
Ключевые слова: облигация, ценные бумаги, фондовый рынок, рынок облигаций.
Лищенко А.С. Сотрудничество банков со страховыми компаниями как способ управления рисками
В работе рассмотрены наиболее популярные среди банков виды страхования: страхование операционных рисков,
страхование финансовых рисков, страхование залогового имущества и жизни заемщиков. Уделено внимание основным проблемам
развития сотрудничества между банками и страховыми компаниями и предложены пути их решения.
Ключевые слова: банк, страховая компания, финансовые риски.
Иванова Н.В. Неравенство в распределении доходов населения как фактор возникновения теневой экономики в Украине
В статье рассматривается проблема возникновения теневой экономики в Украине в целом и в АР Крым в частности,
проводится анализ распределения доходов населения АР Крым, определяется степень неравенства в распределении личных
доходов населения и его влияние на развитие теневой экономики.
Ключевые слова: доходы, население, теневая экономика, степень неравенства.
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Охрименко О.О. Страхование туристов: инновационная модель страхового продукта
В статье рассмотрены условия, которые влияют на разработку новых страховых продуктов для туристов.
Проанализированы составляющие элементы и требования к качеству страховых продуктов. Проведена классификация страхования
туристов на основании новизны страховых продуктов.
Ключевые слова: турист, инновации, страховой продукт, позиционирование, маркетинговые исследования.
Кучер В.А. Методика оптимизации управления инвестиционными проектами на промышленных предприятиях
В статье предложена методика оптимального управления инвестиционным проектом промышленного предприятия,
основанная на определении срока его реализации, при котором эффект от сокращения расходов будет наибольшим.
Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиционная деятельность, оптимизация.
Катречко М.А. Некоторые финансовые рычаги дальнейшего инновационно-инвестиционного развития экономики Украины
В статье исследуются проблемы и перспективы развития экономики Украины инновационно-инвестиционным путем,
определяются социально-экономические предпосылки развития страны и ее способность приспосабливаться к требованиям
международного рынка. Внимание акцентируется на таких сферах развития экономики Украины, как внешняя торговля,
финансовая и банковская сферы, управление персоналом.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, банк, глобализация, финансы.
Радченко В.А. Технологическая эффективность интенсификации птицеводства в Крыму
В работе рассмотрены вопросы повышения рентабельности птицеводческих предприятий. Обоснованы ресурсо- и
природоохранные способы ведения интенсивного птицеводства в Крыму, направленные на повышение его эффективности.
Ключевые слова: птицеводство, эффект, экономическая и технологическая эффективность, интенсификация.
Цёхла С.Ю. Состояние трансформации собственности в АР Крым
В статье проведен анализ реформирования собственности крымских субъектов хозяйствования в сравнении с
общеукраинскими показателями. Определены тенденции и противоречия в развитии предпринимательства в регионе.
Ключевые слова: реформирование собственности, трансформация, институциональные преобразования, субъекты
хозяйствования.
Рамазанов С.К., Крышталь Н.И., Велигура А.В. Вопросы управления развитием региональной образовательной системы в
условиях экономической реформы
В работе предложены модели региональной образовательной системы, позволяющие эффективно осуществлять контроль,
управление и прогнозирование развития этой сферы, согласовывать систему образования в целом с динамикой экономического и
социального развития региона.
Ключевые слова: образование, оптимизация, региональная образовательная система.
Буренина Н.Б. Актуальные проблемы развития строительных предприятий Крыма
Статья содержит практические результаты исследований хозяйственной деятельности строительных предприятий Крыма.
Проведен анализ динамики качественных показателей, характеризующих интенсификацию строительного производства АР Крым
по формам собственности. Сделаны выводы о состоянии предприятий в отрасли за исследуемый период.
Ключевые слова: предприятие, эффективность, производительность труда, строительное производство.
Чудинович Л.М. Прогнозирование развития отрасли виноградарства в АР Крым
Спрогнозированы уровни урожайности винограда, площади виноградников в плодоносящем возрасте и валовые сборы
данного вида продукции в АР Крым на период 2005-2010 гг. Предложены мероприятия по выходу отрасли из кризисного состояния.
Ключевые слова: прогнозирование, виноградарство, валовый сбор, урожайность.
Канталинская Ж.В., Корчинский В.Е. Из истории становления казначейства в Крыму
В статье изучен исторический процесс становления казначейской системы в Крыму. Даны рекомендации по возрождению
традиций эффективной работы органов казначейства как на государственном, так и региональном уровнях.
Ключевые слова: казначейство, государственные финансы, бюджет
Сметанко А.В. Проблемы построения и ведения управленческого учета в туристических организациях
Развитие туристической отрасли АР Крым должно быть направлено на усовершенствование существующих систем учета и
методики управления предприятием с целью повышения его финансовой устойчивости, снижения себестоимости туруслуг и
повышения их качества. Это возможно лишь при условии разработки новых подходов к ведению управленческого учета на
предприятии.
Ключевые слова: управленческий учет, затраты, турпродукт, туруслуга.
Рогатенюк Э.В. Рекреационное проектирование как способ оптимизации программы рекреации
В статье рассмотрены теоретические основы проектирования рекреационного статуса территории на основе
потребительских характеристик производимого в ее пределах рекреационного продукта. Проведен сравнительный анализ
рекреационного проектирования «от потребностей» и «от ресурсов».
Ключевые слова: рекреационное проектирование, рекреационные потребности.
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АНОТАЦІЇ
Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні
Стаття присвячена обґрунтуванню актуальності концепції поведінки споживачів в ринкових умовах та визначенню її впливу
на розвиток підприємництва в Україні. Описуються особливості створення брендів в Україні, оцінюються перспективи їх розвитку.
Ключові слова: споживання, поведінка споживачів, бренд, торгова марка, споживацька лояльність.
Доронін А.В. Проблеми формування методології дослідження організаційної поведінки
Обґрунтовується необхідність розвитку методології дослідження поведінки виробничої організації на індуктивній
основі. Пропонується система понять і категорій, визначається місце науки управління поведінкою організацій в системі
суміжних наук.
Ключові слова: методологія, дослідження, організаційна поведінка, наукова дісціпліна.
Нагорський Ю.А. Підвищення ролі корпоративної культури у формуванні нової філософії управління
У статті затверджується пріоритетна роль корпоративної культури у формуванні нової філософії управління.
Автор вказує на можливості та пропонує конкретні засоби формування культури організації.
Ключові слова: нова філософія управління, корпоративна культура, управління персоналом.
Меркулов М.М. Методологія трансформації вітчизняних підприємств
У статті розроблені основи методології трансформації підприємств в Україні. Автор досліджує підприємства та їх
об'єднання, які діють в ринковому середовищі, у процесі змінювання, що має трансформаційний характер.
Ключові слова: підприємство, трансформація, реструктуризація, злиття, реинжиниринг, стратегія.
Полякова Я.А. Методика проведення комплексного стратегічного аналізу діяльності підприємства в умовах
динамічного зовнішнього середовища
В статті розроблена методика проведення комплексного стратегічного аналізу в умовах мінливого навколишнього
середовища. В її основі - системний підхід до визначення чинників, впливаючих на головні показники діяльності
підприємства, що дозволяє визначити напрям його стратегічного розвитку.
Ключові слова: стратегія, портфельний аналіз, SWOT – аналіз, стратегічні альтернативи.
Корольова Т.С. Науковий потенціал як фактор розвитку підприємницької діяльності
На основі аналізу стану та динаміки кількісних і якісних індикаторів функціонування наукової сфери України за
останні 15 років запропоновані практичні рекомендації щодо удосконалення окремих аспектів організації та фінансування
науки в країні.
Ключові слова: наука, науковий потенціал, наукові кадри.
Ратушняк В.П. Концептуальний підхід до кластерного розвитку інститутів громадянського суспільства та підприємництва
В статті розглядається комплекс проблем, пов’язаних з формуванням громадянського суспільства України.
Представлено концептуальний підхід до визначення світових тенденцій і пропорцій в розвитку громадянського
суспільства, кластерізації підприємницької діяльності, компенсації негативних проявів ринку.
Ключові слова: підприємницька діяльність, громадянське суспільство, торговельно - промислова палата.
Галан Н.І. Система державної підтримки малого та середнього бізнесу в Японії
Розглянуто основні складові системи державної підтримки малого та середнього бізнесу в Японії: фінансову,
інноваційну, інформаційно-консультативну. Визначено чинники ефективності системи державної підтримки малого та
середнього бізнесу в Японії.
Ключові слова: підприємства, малий та середній бізнес, державна підтримка, державне регулювання.
Охріменко О.А. Функції сучасного ринку облігацій України
Розглянуті особливості функціонування фондового ринку та ринку облігацій як складової частини ринку цінних
паперів. Запропоновані функціі, які притаманні сучасному ринку облігацій України.
Ключові слова: облігація, цінні папери, фондовий ринок, ринок облігацій.
Ліщенко Г.С. Співробітництво банків зі страховими компаніями як спосіб управління ризиками
У роботі розглянуті види страхування, які найчастше використовують банки: страхування операційних ризиків,
страхування фінансовових ризиків, страхування заставного майна та життя позичальників. Приділена увага основним
проблемам розвитку співробітництва між банками та страховими компаніями та запропоновані шляхи їх вирішення.
Ключові слова: банк, страхова компанія, фінансові ризики.
Іванова Н.В. Нерівність в розподілі доходів населення як фактор виникнення тіньової економіки в Україні
У статті розглядається проблема виникнення тіньової економіки в Україні в цілому та зокрема в АР Крим,
проводиться аналіз розподілу доходів населення АР Крим, визначається ступінь нерівності в розподілі особистих доходів
населення та її вплив на розвиток тіньової економіки.
Ключові слова: доходи, населення, тіньова економіка, ступінь нерівності.
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Охріменко О.О. Страхування туристів: інноваційна модель страхового продукту
В статті розглянуті умови, які впливають на розробку нових продуктів страхування для туристів, проаналізовані
складові елементи і вимоги до їх якості. Проведена класифікація страхування туристів на підставі новизни страхових
продуктів.
Ключові слова: турист, інновації, продукт страхування, позиціонування, маркетингові дослідження.
Кучер В.А. Методика оптимізації управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах
В статті запропонована методика оптимального управління інвестиційним проектом промислових підприємств,
заснована на визначенні терміну його реалізації, при якому ефект від скорочення витрат буде найбільшим.
Ключові слова: інвестиційний проект, інвестиційна діяльність, оптимізація
Катречко М.О. Деякі фінансові важелі подальшого інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України
В статті досліджуються проблеми і перспективи розвитку економіки України інноваційно-інвестиційним шляхом,
визначаються соціально-економічні передумови розвитку країни та її здатність пристосовуватися до вимог міжнародного
ринку. Увага акцентується на таких сферах розвитку економіки України, як зовнішня торгівля, фінансова і банківська сфери,
управління персоналом.
Ключові слова: інвестиції, інновації, банк, глобалізація, фінанси.
Радченко В.О. Технологічна ефективність інтенсифікації пташиного виробництва в Криму
У роботі розглянуті питання підвищення рентабельності підприємств пташиного виробництва. Обгрунтовані ресурсо- та
природоохоронні засоби ведення інтенсивного пташиного виробництва в Криму, які спрямовані на підвищення його ефективності.
Ключові слова: пташине виробництво, ефект, економічна та технологічна ефективність, інтенсифікація.
Цьохла С.Ю. Стан трансформації власності в АР Крим
У статті проаналізоване реформування власності кримських суб'єктів господарювання у порівнянні з
загальноукраїнськими показниками. Визначені тенденції та протиріччя у розвитку підприємництва в регіоні.
Ключові слова: реформування власності, трансформація, інституціональні перетворення, суб'єкти господарювання.
Рамазанов С.К., Кришталь Н.І., Велігура О.В. Питання управління розвитком регіональної освітньої системи в
умовах економічної реформи
В роботі запропоновані моделі регіональної освітньої системи, що дозволяють ефективно здійснювати контроль,
управління і прогнозування розвитку цієї сфери, погоджувати систему освіти в цілому з динамікою економічного і соціального
розвитку регіону.
Ключові слова: освіта, оптимізація, функції, регіональна освітня система.
Буренина Н.Б. Актуальні проблеми розвитку будівельних підприємств Криму
Стаття містить практичні результати досліджень господарської діяльності будівельних підприємств Криму.
Проведений аналіз динаміки якісних показників, що характеризують рівень будівельного виробництва АР Крим щодо
підприємств різних форм власності. Зроблені висновки про стан підприємств в галузі за досліджуваний період.
Ключові слова: підприємство, ефективність, продуктивність праці, будівельне виробництво.
Чудінович Л.М. Прогнозування розвитку галузі виноградарства в АР Крим
Спрогнозовані рівні урожайності винограду, площі виноградників у плодоносному віці та валові збори даного
виду продукції в АР Крим на період 2005-2010 рр. Запропоновані заходи щодо виходу галузі з кризисного стану.
Ключові слова: прогнозування, виноробство, валовій збір, урожайність.
Канталінська Ж.В., Корчинский В.Е. З історії становлення казначейства в Криму
В статті вивчено історичний процес становлення казначейської системи у Криму. Надані рекомендації з
відродження традицій ефективної роботи органів казначейства як на державному, так і на регіональму рівні.
Ключові слова: казначейство, державні фінанси, бюджет.
Сметанко О.В. Проблеми побудови і ведення управлінського обліку в туристичних організаціях
Розвиток туристичної галузі АР Крим повинен бути спрямован на удосконалення існуючих систем обліку і методики
управлінням підприємством з метою підвищення його фінансової стійкості, зниження собівартості туруслуг і підвищення їх
якості. Це можливо лише за умови розробки нових підходів до ведення управлінського обліку на підприємстві.
Ключові слова: управлінський облік, витрати, турпродукт, турпослуга.
Рогатенюк Е.В. Рекреаційне проектування як спосіб оптимізації програми рекреації
У статті розглянуті теоретичні основи проектування рекреаційного статусу території на основі споживацьких
характеристик вироблюваного в її межах рекреаційного продукту Проведений порівняльний аналіз рекреаційного
проектування «від потреб» і «від ресурсів».
Ключові слова: рекреаційне проектування, рекреаційні потреби.
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ANNOTATIONS

Pan L.V. The concept of consumers behaviour and its influence on the business development in Ukraine
The author proves the importance of the models of consumers behaviour in the process of business development.
Particularly, the specifics of brand creating and its perspectives in Ukraine are described.
Key words: consumption, consumers behavior, brand, trade mark, consumer’s loyalty.
Doronin A.V. The formation of methods being used in the research of organizational behaviour
The need to develop methods of research concerning industrial organization’s conduct is proved in the article. The given
methodology has an inductive base. The author suggests the system of conceptions and categories and determines the place of that
scientific direction in the system of closely-related sciences.
Key words: methodology, researh, organizational behaviour, scientific discipline.
Nagorskiy Yu.A. The increasing significance of corporate culture in the formation of the new philosophy of
management
In the article the priority of corporate culture in the formation of the new philosophy of management has been
asserted. The author points out at the possibilities and suggests concrete ways of the organizational culture formation.
Key words: new philosophy of management, corporate culture, staff management.
Merkulov N.N. The methodology of enterprises transformation in Ukraine
The principles of methodology of enterprises transformation in Ukraine are worked out. The author investigates
enterprises functioning in the market environment and their transformations.
Key words: enterprise, transformation, restructuring, merger, re-engineering, strategy.
Polyakova Ya. A. Method of complex strategic analysis of enterprise’s activity in the dynamic environment
The author has worked out the method of complex strategic analysis of enterprise’s work under the effect of unsteady
external factors. This was made on the basic of system approach to the determination of factors affecting enterprise’s
performance. That allows to define directions of its strategic development.
Key words: strategy, portfolio analysis, SWOT-analysis, strategic alternatives.
Koroleva T.S. Scientific potential as a factor of business development
The author proposes practical measures being intended for organizing and financing the Ukrainian science. These
measures have been developed on the basis of analysis describing the state and dynamics of science functioning in Ukraine for
the last 15 years.
Key words: science, scientific potential, scientific personnel.
Ratushnyak V.P. The concept of cluster development of the civil society’s organizations and the business entities
The problems connected with the civil society formation in Ukraine have been studied. The author takes conceptual
approach in defining world trends and proportions of the civil society development and the business activity clustering.
Key words: business activity, civil society, chamber of industry and commerce.
Galan N.I. The system of state support of small businesses in Japan
Financial, innovational, informational and consulting components of the state system supporting small businesses in
Japan are examined in the article. The author defines factors that influence efficiency of this system.
Key words: enterprises, small businesses, state support, state regulation.
Ohrimenko A.A. Functions of the current bonds market in Ukraine
The specific features of stock exchange market and bonds market functioning in Ukraine are studied. The author singles
out functions characterizing current bonds market in this country.
Key words: bond, securities, stock exchange market, bonds market.
Lishchenko A.S. Banks and insurance companies cooperation as a way to manage risks
Insurance of operational and financial risks, insurance of property and life of loan takers as the most effective forms of
insurance in bank’s practice are examined in the article. The ways of solving the problems of cooperation between banks and
insurance companies are proposed.
Key words: bank, insurance company, financial risks.
Ivanova N.V. The population incomes’ inequality as a main factor for the black economy existence in Ukraine
The article goes into the problem of the black economy sources in Ukraine and in the Crimea in particular. Analysing the
extent of inequality of population incomes the author comes to conclusion of its substantial influence on the black economy rise.
Key words: black economy, population, incomes, extent of inequality.
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Ohrimenko O.О. Insurance of tourist: innovative model of insurance product
In the article the factors affecting development of the new insurance products for tourists are considered. The author
analyses basic components of insurance product and requirements to its quality. Classification of tourists insurance is being
made in the light of insurance product’s novelty.
Key words: tourist, innovation, insurance product, positioning, marketing research.
Kucher V.A. Investment projects management at the industrial enterprises: methods of optimization
The author proposes optimal methods for managing investment projects of industrial enterprises. Methods are based on
defining the term of project’s realization which would guarantee the highest effect from cutting down expenses.
Key words: investment project, investment activity, optimization.
Katrechko M.A. Some financial levers of further investment development of the Ukraine’s economy
In the article the problems and prospects of Ukraine’s economic development in the light of new investment projects are
studying. The author determines socioeconomic preconditions for the country’s development and its ability to adopt the world
market requirements. The key attention is drawn to the Ukraine’s foreign trade, financial and bank spheres, staff management at
the enterprises.
Key words: investments, innovations, bank, globalization, finances.
Radchenko V.A. Technological efficiency of poultry farming intensification in the Crimea
The article is studying the problems of poultry farming’s profitability increase. The author proposes well-grounded ways for
intensive poultry farming development in the Crimea taking into consideration the natural resources protection.
Key words: poultry farming, effect, economic and technological efficiency, intensification.
Tsyokhla S.Yu. The state of property transformation in the Crimea
The analysis of the property reformation processes in the Crimea is conducted. Indexes characterizing Crimea’s economic entities
in this aspect are examined in comparison with the Ukrainian ones. The author also defines the trends and contradictions of enterprises
development in the region.
Key words: reformation of property, transformation, institutional reforms, economic entities.
Ramazanov S.K., Krishtal N.J., Veligura A.V. Regional educational system in terms of economic reform: problems of
management
The models of regional educational system enabling to bring about control, management and forecast of its development
are offered in the article. Authors point out at the need to conform regional educational system with economic and social
development of the region.
Key words: education, optimization, regional educational system.
Burenina N.B. Urgent problems of building enterprises development in the Crimea
The article contains results of research concerning Crimea’s building enterprises activity. The author has made analysis
of quality indexes dynamics characterizing enterprises of different property forms. Conclusions on the current state of
enterprises in the industry are done.
Key words: enterprise, efficiency, labour productivity, building production.
Chudinovich L.M. Prognostication of viticulture developement in the Crimea
Levels of vine productivity, areas of vineyards of fructiferous age and total yields of this product in the Crimea have been
prognosticated for the period of 2005-2010 years. The ways out of crisis for the industry are suggested.
Key words: prognostication, viticulture, productivity, total yield.
Kantalinskaya Zh.V., Corchinskiy V.Ye. Retrospective of the treasure system formation in the Crimea
The historical process of treasure system formation in the Ukraine is presented. The authors give recommendations
directed at renewal and maintaining the exchequer’s good traditions at the state and regional levels.
Key words: exchequer, state finances, budget.
Smetanko A.V. How to keep administrative accounting in the tourist organizations
The development of tourist industry in the Crimea should be directed at the improving existing systems of accounting
and methods of enterprise management. This is aimed at the strengthening enterprise’s financial stability, raising tourist
services’ quality and lowering their cost. The new approaches to the keeping administrative accounting at an enterprise should
be worked out to this end.
Key words: administrative accounting, expenses, tourist product, tourist services.
Rogatenyuk E.V. Recreational projection as a method of recreational program optimization
In the article theoretical principles of projection of the territory’s recreational status are considered. The projection is
based on consumption characteristics of the product being produced within that territory. The comparative analysis of different
ways of recreational projection based either «on needs» or «on resources» has been made.
Key words: recreational projection, recreational needs.
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