АННОТАЦИИ
Доронин А.В. Методические аспекты оценки организационного поведения
В статье проведен анализ предпосылок и обоснование методических подходов к оценке организационного поведения.
Ключевые слова: объект, организация, поведение, стиль управления.
Романченко Н.В. Адаптация как технология управления трудовым поведением работников в структурных
подразделениях
Рассматривается целесообразность объединения профессионально-ориентированной и социально-психологической
составляющих адаптации в единый управляемый процесс, что обеспечит его высокую эффективность за счет сокращения
периода обретения сотрудником профессиональных умений в соответствии со спецификой деятельности организации.
Ключевые слова: адаптация, сотрудники, рабочее поведение.
Карабаза И.А. Особенности покрытия потребности в производственных запасах внутренними и внешними источниками
снабжения на горнообогатительных предприятиях
Рассмотрен вопрос обеспечения потребности предприятий в производственных запасах за счет внутренних и внешних
источников. Предложен углубленный анализ в части выявления недопоставок в разрезе отдельных поставщиков, договоры с
которыми были не выполнены.
Ключевые слова: поставщики, производственные запасы, источники покрытия, коэффициент обеспеченности.

Воробьева Е.И. Региональный рынок труда: сущность и условия функционирования
Исследованы категории «рынок труда» и «региональный рынок труда». Уточнена сущность понятий «совокупный
рынок труда» и «региональный рынок труда». Определены основные условия функционирования регионального рынка труда.
Ключевые слова: работодатель, рабочий, рабочая сила, труд, совокупный рынок труда, региональный рынок труда.
Колесник В.И. Экономико-статистический анализ деятельности акционерных обществ в процессе трансформации
отношений собственности в АР Крым
В статье рассматривается экономическая деятельность акционерных обществ в АРК. Определено участие данной
организационной формы хозяйствования в результатрх работы экономического комплекса Крыма.
Ключевые слова: собственность, акционерные общества, трансформация отношений, финансовые результаты.
Лазоренко Л.В. Роль власти в современных условиях деятельности
В статье рассмотрены суть власти и факторы, которые ее определяют. Проанализированы основные типы власти и
внесены предложения по выбору наиболее оптимального типа власти для руководства в современных условиях.
Ключевые слова: менеджер, власть, руководство организацией.
Джаферова Л.Р. Проблемы реализации регионального интереса в условиях переходной экономики
В статье рассматриваются противоречия между центральным и местными бюджетами. На примере бюджета АР
Крым конкретизированы общие проблемы, предложено создание эффективного механизма формирования доходов
бюджетов.
Ключевые слова: центральный бюджет, местные бюджеты, доходы, налоговые поступления.
Сагайдак М.П. Институциональные детерминанты включения экономики Украины в мирохозяйственные связи
Исследованы факторы влияния на процесс системной социально-рыночной трансформации экономики Украины,
рассмотрены трансакционные издержки и приведена их классификация, определены институциональные детерминанты и
приоритетные направления ускорения институциональных изменений.
Ключевые слова: институциональная единица, трансакционные издержки, экономическая политика,
институциональные детерминанты, рыночная трансформация.
Ратушняк В.П. Неправительственные организации и бизнес структуры – взаимозависимые партнеры
В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с формированием и развитием неправительственных
организаций (НПО). Проведен экономический анализ деятельности НПО с позиций трансакционных издержек.
Ключевые слова: неправительственные организации, бизнес структуры, матрицы трансакционных издержек,
институциональные ловушки.
Туриянская М.М. Исследование развития малого предпринимательства Донецкой области
Проведено исследование деятельности малых предприятий Донецкой области за период с 1998 по 2005 гг. с
использованием системы SWOT-анализа.
Ключевые слова: малое предпринимательство, бизнес, SWOT-анализ.
Филипенко С.В. Социальный эффект малого предпринимательства в АР Крым
В работе проведен анализ социальной значимости малого предпринимательства в АР Крым на основании
статистических данных.. Предложены рекомендации по увеличению количества малых предприятий и улучшению
показателей деятельности уже существующих.
Ключевые слова: малое предпринимательство, социальная эффективность, регион, оценка.
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Ежов С.О. Теоретические основы исследования малого предпринимательства
Рассмотрены теоретические основы развития малого предпринимательства и определена его роль в хозяйственном
механизме. Выделен ряд проблем развития малого предпринимательства, потребность в изучении которых приоритетна.
Ключевые слова: малое предпринимательство, предприниматель, прибыль, малый бизнес.
Коваленко В.В., Черкашина Е.Ф. Инструменты монетарной политики и уровень достаточности банковского
капитала
В статье проанализировано влияние основных инструментов монетарной политики на банковский капитал.
Рассмотрена зависимость между ними и банковским капиталом.
Ключевые слова: банк, капитал, процентная политика, денежная масса, учетная ставка.
Маглаперидзе А.С., Храпкина В.В. Реструктуризация как важный фактор управления дебиторской задолженностью
Обоснована актуальность управления дебиторской задолженностью. Рассмотрена реструктуризация на
предприятии и особенности процесса реструктуризации дебиторской задолженности.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, реструктуризация, рефинансирование.
Иваненко С.С. Факторинг как источник финансирования малого и среднего бизнеса
В статье рассматриваются преимущества факторингового финансирования для малого и среднего бизнеса в
условиях нехватки оборотных средств. Приведена сравнительная характеристика использования факторинга и кредита
при отсрочках платежей.
Ключевые слова: банк, дебиторская задолженность, кредит, факторинг.
Ежакова Н.В. Основные направления активизации инновационно-инвестиционной деятельности на предприятиях
пищевой промышленности АР Крым
В статье раскрыто значение инновационно-инвестиционной деятельности для успешного функционирования
предприятий пищевой промышленности. Предложены основные направления активизации инновационноинвестиционной деятельности в исследуемой отрасли.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационно-инвестиционная деятельность, активизация.
Коршикова К.О., Кайсина А.С. Инвестиционные потоки в рекреационный комплекс АР Крым
Рассмотрены факторы, влияющие на приток инвестиций в АР Крым. Проанализированы на примере конкретных
инвестиционных проектов эффективность и целесообразность инвестиций в рекреационный комплекс региона.
Ключевые слова: инвестиции, эффективность, регулирование, факторы, окупаемость.
Шамилева Э.Э., Пидаева Е.А. Окупаемость инвестиций в человеческий капитал на примере туристического комплекса
Рассмотрены сущность и тенденции развития инвестиций в человеческий капитал. Предложены новые подходы к
расчету эффективности и окупаемости инвестиций в человеческий капитал на примере туристического комплекса.
Ключевые слова: инвестиции, потенциал, эффективность, человеческий капитал, производительность труда.
Авраменко Е.И., Бугарь А.А., Лисенко Е.В. Дебиторская задолженность как составляющая экономического
механизма управления инвестиционной деятельностью предприятий
В работе рассмотрено влияние дебиторской задолженности на финансовое состояние на примере показателей
реальных предприятий. Авторы представляют свое видение проблемы и предлагают пути ее преодоления.
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, инвестиционный процесс, дебиторская задолженность,
финансовое состояние.
Кобанец Л.А. Экономико-экологическая эффективность налогообложения рекреационного природопользования
Определена сущность экономико-экологической эффективности налогообложения рекреационной деятельности,
доказана рациональность внедрения рентной формы налогообложения в Украине.
Ключевые
слова:
рента,
налогообложение,
экономико-экологическая эффективность, рекреационное
природопользование.
Долгополова А.В. Возможности защиты авторских прав и охраны интеллектуальной собственности в туристическом
бизнесе
Рассмотрены возможности создания системы защиты от дублирования туров, фирменного наименования туристической
фирмы и ее торговой марки. Описаны меры, которые может предпринять турфирма для реализации системы своих авторских
прав и защиты от недобросовестной конкуренции.
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, фирменное наименование, торговая марка.
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АНОТАЦІЇ
Доронін А.В. Методичні аспекти оцінки організаційної поведінки
В статті проведено аналіз передумов і обґрунтовування методичних підходів до оцінки організаційної поведінки.
Ключові слова: об'єкт, організація, поведінка, стиль управління.
Романченко Н.В. Адаптація як технологія управління трудовою поведінкою працівників в структурних
підрозділах
Розглядається доцільність поєднання професійно-орієнтованої та соціально-психологічної складових адаптації в
єдиний керований процес, що забезпечує його високу ефективність за рахунок скорочення періоду набуття
співробітником професійних вмінь відповідно до специфіки діяльності організації.
Ключові слова: адаптація, працівники, робоча поведінка.
Карабаза І.А. Особливості покриття потреби в виробничих запасах внутрішніми та зовнішніми джерелами
постачання на гірничозбагачувальних підприємствах
Розглянуто питання забезпечення потреби в виробничих запасах підприємств внутрішніми та зовнішніми
джерелами постачання. Запропоновано поглиблення аналізу в частині виявлення недопостачань в розрізі окремих
постачальників, договори з якими були не виконані.
Ключові слова: постачальники, виробничі запаси, джерела покриття, коефіцієнт забезпеченості.
Воробйова О.І. Регіональний ринок праці: сутність та умови функціонування
Досліджені категорії “ринок праці” і “регіональний ринок праці”. Уточнені сутності понять “сукупний ринок
праці” і “регіональний ринок праці”. Визначені основні умови функціонування регіонального ринку праці.
Ключові слова: роботодавець, робітник, робоча сила, праця, сукупний ринок праці, регіональний ринок праці.
Колеснік В.І. Економіко-статистичний аналіз діяльності акціонерних товариств в процесі трансформації
відносин власності в АР Крим
У статті розглядається економічна діяльність акціонерних товариств в АР Крим. Визначена участь даної
організаційної форми господарювання в результатах роботи економічного комплексу Криму.
Ключові слова: власність, акціонерні товариства, трансформація відносин, фінансові результати.
Лазоренко Л.В. Роль влади в сучасних умовах діяльності
У статті розглянуто сутність влади, фактори, що її визначають. Проаналізовано основні типи влади та зроблено
пропозиції щодо вибору найбільш оптимального типу влади для керівництва в сучасних умовах.
Ключові слова: менеджер, влада, керівництво організацією.
Джаферова Л.Р. Проблеми реалізації регіонального інтересу в умовах перехідної економіки
В статті розглядаються протиріччя між центральним і місцевими бюджетами. На прикладі бюджету АР Крим
конкретизовані загальні проблеми, запропоновано створення ефективного механізму формування доходів бюджетів.
Ключові слова: центральний бюджет, місцеві бюджети, доходи, податкові надходження.
Сагайдак М.П. Інституціональні детермінанти включення економіки України в світогосподарські зв’язки
Досліджено чинники впливу на процес системної соціально-ринкової трансформації економіки України,
розглянуто трансакційні витрати та наведено їх класифікацію, визначено інституціональні детермінанти та приоритетні
напрямки прискорення інституційних змін.
Ключові слова: інституційна одиниця, трансакційні витрати, економічна політика, інституціональні
детермінанти, ринкова трансформація.
Ратушняк В.П. Неурядові організації та бізнес структури – взаємозалежні партнери
В статті розглядається комплекс проблем, пов’язаних з формуванням та розвитком неурядових організацій
(НУО). Зроблено економічний аналіз діяльності НУО з позицій трансакційних витрат.
Ключові слова: неурядові організації, бізнес структури, матриця трансакційних витрат, інституціональні пастки.
Туріянська М.М. Дослідження розвитку малого підприємництва Донецької області
Проведено дослідження діяльності малих підприємств Донецької області за період з 1998 по 2005 рр. за
допомогою системи SWOT-аналізу.
Ключові слова: мале підприємництво, бізнес, SWOT-аналіз.
Филипенко С.В. Соціальний ефект малого підприємництва в АР Крим
В роботі проведено аналіз соціального значення малого підприємництва в АР Крим на основі статистичних
даних. Запропоновані рекомендації, які дозволяють збільшити як кількість малих підприємств, так і поліпшити
показники діяльності вже існуючих.
Ключові слова: мале підприємництво, соціальна ефективність, регіон, оцінка.
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Єжов С.О. Теоретичні засади дослідження малого підприємництва
У статті розглянуті теоретичні засади розвитку малого підприємництва і визначена його роль у господарському
механізмі. Визначена низка проблем розвитку малого підприємництва, потреба у вивченні яких є приоритетною.
Ключові слова: мале підприємництво, підприємець, прибуток, малий бізнес.
Коваленко В.В., Черкашина К.Ф. Інструменти монетарної політики та рівень достатності банківського капіталу
У статті проаналізовано вплив основних інструментів монетарної політики на банківський капітал. Розглянуто
зв’язок між ними та банківським капіталом.
Ключові слова: банк, капітал, відсоткова політика, грошова маса, облікова ставка.
Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Реструктуризація як важливий чинник управління дебіторською
заборгованістю
Обгрунтовано актуальність управління дебіторською заборгованістю. Розглянуто реструктуризацію на
підприємстві та особливості процесу реструктуризації дебіторської заборгованості.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, управління, реструктуризація, рефінансування.
Іваненко С.С. Факторинг як джерело фінансування малого і середнього бізнесу
У статті розглядаються переваги факторингового фінансування для малого та середнього бізнесу в умовах
невистачання оборотних коштів. Приведено порівняльну характеристику використання факторингу і кредиту при
відстрочках платежів.
Ключові слова: банк, дебіторська заборгованість, кредит, факторинг.
Єжакова Н.В. Основні напрямки активізації інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємствах харчової
промисловості АР Крим
У статті розкрито значення інноваційно-інвестиційної діяльності для успішного функціонування підприємств.
Визначені особливості інноваційних процесів на підприємствах харчової промисловості. Пропонуються основні
напрямки активізації інноваційно- інвестиційної діяльності в даній галузі.
Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльность, активізація.
Коршикова К.О., Кайсіна А.С. Iнвестиційнi потоки в рекреаційний комплекс АР Крим
Розглянуто фактори, які впливають на приток інвестицій в АР Крим. Проаналізовано на прикладах конкретних
інвестиційних проектів ефективність та необхідність інвестицій в рекреаційний комплекс регіону.
Ключові слова: інвестиції, ефективність, регулювання, фактори, окупнiсть.
Шамiлєва Е.Е., Пiдаєва О.А. Окупність інвестицій у людський капітал на прикладі туристичного комплексу
Розглянуто сутність й тенденції розвитку інвестицій у людський капітал. Внесені нові пропозиції за
розрахунками ефективності й окупності інвестицій у людський капітал на прикладі туристичного комплексу.
Ключові слова:, інвестиції, потенціал, ефективність, людський капітал, продуктивність праці.
Авраменко О.І., Бугарь А.А., Лисенко О.В. Дебіторська заборгованість як складова економічного механізму
управління інвестиційною діяльністю підприємств
В роботі розглянуто вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан на прикладі показників реальних
підприємств. Автори представляють своє бачення проблеми і пропонують шляхи її подолання.
Ключові слова: платоспроможність, ліквідність, інвестиційний процес, дебіторська заборгованість, фінансовий стан.
Кобанець Л.О. Економіко-екологічна ефективність оподаткування рекреаційного природокористування
Визначено суть економіко-екологічної ефективності оподаткування рекреаційної діяльності, доведено
раціональність впровадження рентної форми оподаткування в Україні.
Ключові слова: рента, оподаткування, економіко-екологічна ефективність, рекреаційне природокористування.
Долгополова Г.В. Можливості захисту авторських прав та охорони інтелектуальної власності в туристичному
бізнесі
Розглянуті можливості створення системи захисту від дублювання турів, фірмового найменування туристичної
фірми та її торгівельної марки. Описані заходи, які може вжити турфірма для реалізації системи своїх авторських прав
та захисту від недобросовісної конкуренції.
Ключові слова: авторське право, інтелектуальна власність, фірмове найменування, торгівельна марка.
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ANNOTATIONS
Doronin A.V. Methodical aspects of estimation of organizational behaviour
The reasons for estimation of organizational behavior have been analysed. The author substantiated the methodical
approaches to such estimation.
Key words: object, organization, behaviour, style of management
Romanchenko N.V. Adaptation as a technology to manage the work behaviour in the structural units of enterprises
The expediency of combing professional, social and psychological components of adaptation in a single process is
being proved in the article. This will secure the high efficiency of adaptation as a process due to reducing the period during
which an employee acquires professional skills in accordance with organization’s specific character.
Key words: adaptation, employees, work behavior.
Karabaza I.A. The particularities in supplying of mining plants with production materials from internal and external sources
The problems of meeting the needs of mining plants in production reserves are described. The author analyses
examples of short – deliveries from various suppliers due to infringed contracts.
Key words: suppliers, production reserves, sources of supply, coefficient of resources security.
Vorobyova E.I. Regional labour market: the essence and conditions of functioning
In the article the notions of labour market and regional labour market are defined. The author also specifies the notions
of combined labour market and regional labour market, determines the main conditions of latter’s functioning.
Key words: employer, worker, labour force, labour, combined labour market, regional labour market.
Kolesnik V.I. Economic and statistic analysis of activities of joint-stock companies in the process of
transformation of property relations in Crimea
The economic activities of joint-stock companies in Crimea are examined in this article. Participation of the
given organizational form of monaging is determined as a result of work of an economic complex of Crimea.
Key words: propriety, joint-stock companies, transformation of relations, financial results.
Lazorenko L.V. The role of power in modern conditions
The essence of power and factors which define it are considered. The main types of power have been analyzed. The
propositions are made to choose the most optimal type of power for management in modern conditions.
Key words: manager, power, organizational management.
Djaferova L.R. The problems of realization of regional interests in the conditions of transition economy
The article deals with the existed contradictions between the central and local budgets. The author gives a description of
the problems that are common for all local budgets on the example of the Crimean region.
Key words: central and local budgets, incomes, tax receipts.
Sagaidak M.P. Institutional determinants of including of the Ukraine’s economy in global relations
The factors of influence on the process of system social and market transformation of Ukrainian economy are studied.
Transaction costs as well as their classification are examined. Institutional determinants and major directions of speeding up
institutional changes are defined.
Keywords: institutional unit, transaction costs, economic policy, institutional determinants, market transformation.
Ratushnyak V.P. Non-government organization and business structures interdependent partners
The article deals with a set of problems connected with the formation and development of non-government
organization. The economic analysis of NGO activity from the point of view of transaction expenses was made.
Key words: non-government organization, business structures, transaction expenses matrix, institutional traps.
Turiyanskaya М.М. An examination of the small business development in the Donetsk region
The development of small business in the Donetsk region for the period of 1998-2005is investigated. The
system of SWOT-analysis is worked out.
Key words: small entrepreneurship, business, SWOT-analysis.
Filipenko S.V. Social effect of small business in the AR Crimea
The analysis of social significance of small business in the Crimea is made. The author proposes measures to increase
the number of small enterprises and to improve their productivity as well.
Key words: small business, social efficiency, region, evaluation.
Yezhov S.O. Theoretical principles of studying small business
The theoretical basis of the development of the development of small business and its role in economic mechanism
are examined in the article. The priority problems of the small business development are singled out.
Key words: small entrepreneurship, businessman, profit, small business.
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Kovalenko V.V., Cherkashina Е.F. Monetary policy’s instruments and the level of sufficiency of bank capital
The influence of basic instruments of monetary policy on a bank capital is analyzed. The connection between these
instruments and banking capital is considered.
Keywords: bank, capital, interest-bearing policy, amount of money, registration rate.
Maglaperidze A.S., Hrapkina V.V. Restructuring as an important factor of the account receivable management
The urgency of a problem concerning account receivable and its management is substantiated. The particularities of
the process of account receivable restructuring at the enterprises are considered.
Key words: account receivable, management, restructuring, refinancing.
Ivanenko S.S. Factoring as a source of small business financing
The articles considers the advantages of small business financing by means of factoring in the situation when
working capital is needed. The comparative analyses of using of credit and factoring in the conditions of postponed
payments has been made.
Key words: bank, debitor’s liabilities, credit, factoring.
Yezhakova N.V. The main ways of stimulation of innovative and investment activity at the enterprises of food
industry in the Autonomous Republic of Crimea
The significance of innovative and investment activity for the successfull functioning of enterprises is proved in this
article. The peculiarities of innovative proсesses at the enterprises of food industry are determined. The author proposes the
ways to stimulate these processes.
Key words: innovation, investment, innovative and investment activity, stimulation.
Korshikova K.O., Kaysina A.S. Investments into the sphere of tourism and resort complex of AR Crimea
The authors describe the factors that influence investments into the Crimea. They also analyse the effectiveness and
expediency of investments into the sphere of tourism and resort complex of Crimea based themselves on the concrete
examples of investment projects.
Key words: investments, effectiveness, regulation, factors, repayment.
Shamileva E.Е., Pidayeva О.А. Recoupment of investments to the human capital on example of tourist complex
The essence and tendencies of the development of investments in human capital are examined. New propositions on
calculation of effectiveness and recoupment of the human capital on the example of tourist complex are introduced.
Key words: investments, potential, effectiveness, human capital, labour efficiency.
Avramenko Е.І., Bugar A.A., Lisenko Е.V. Account receivable as a constituent of economic mechanism of enterpris’s by
investment activity management
The influence which account receivable has on a financial state of enterprises is considered. Authors represent their vision
of problem and offer the way of its overcoming.
Keywords: solvency, liquidity, investment process, debtor’s liability, financial state.
Kobanets L.O. Economico-ecological efficiency of taxation on the recreational natural scenery usage
Economico-ecological efficiency of taxation on the recreational natural scenery usage is specified. Rationality of
introduction rent as a form of taxation in Ukraine is proved.
Key words: rent, taxation, economico-ecological efficiency, recreational natural scenery usage.
Dolgopolova A.V. The means of protection of intellectual ownership and copyright in tourist business
The means of creation the system of defence against tours` duplication, protection of trademark are examined. The
measures which tourist firm can use to realize the system of copyright protection are described.
Key words: copyright, intellectual ownership, brand, trademark.
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