АННОТАЦИИ
Нагорская М.Н. Проблемы инновационного развития экономики Украины
В статье исследованы приоритетные направления инновационной деятельности, тенденции изменений
инвестиционного климата в Украине за последние годы. Проанализированы динамика, структура и источники
инвестирования в экономику Украины в целом и АР Крым в частности.
Ключевые слова: инновационное развитие, инвестиционный климат, основной капитал.
Чернявская Е.И. Теоретико-методические аспекты реструктуризации промышленных компаний
В статье, исходя из определения сущности реструктуризации, рассматриваются теоретико-методические
вопросы реструктуризации промышленных компаний.
Ключевые слова: реструктуризация, рыночные реформы, промышленное предприятие.
Пожарицкая И.М. Нормативное определение терминов экологического аудита
Определены расхождения в терминологии и понятиях при сравнении действующихзаконодательных актов в
области экологического аудита. Установлены отличия в определении видов, объектов и принципов экоаудита.
Ключевые слова: экологический аудит, нормативная база экоаудита, виды, объекты и принципы экоаудита.
Барило В.С. Сущность и значение инноваций в экономическом развитии общества
В статье отражены разнообразные точки зрения на сущность инноваций, исследуется роль инноваций в
экономическом развитии общества.
Ключевые слова: инновации, экономическое развитие, технологический прогресс.
Авраменко Е.И., Синяговская Ю.В., Диденко Ю.Н. Методические аспекты оценки запасов
В статье проведено исследование основных аспектов оценки и учета материальных ценностей. Представлен
анализ существующих методов списания запасов, их влияния на финансовые результаты деятельности предприятий.
Ключевые слова: запасы, оценка выбытия запасов, методы списания запасов.
Апатова Н.В., Ермоленко Г.Г., Потеев Д.А. Основные направления социально-экономического развития АР Крым
В статье определены основные направления социально-экономического развития АР Крым, предложены
пути реализации общей стратегии региона в отраслевых программах.
Ключевые слова: развитие, регион, программа.
Колесник В.И. Регион как объект статистического изучения
В статье раскрываются новые направления в разработке системы информационного обеспечения
управленческих решений в регионе. Определена специфика формирования региональных рынков и их
взаимодействия, предложены методы статистической оценки экономических и социальных процессов.
Ключевые слова: регион, система информационного обеспечения управленческих решений.
Бобырева О.В. Управление имиджем агрорекреационной территории
Предложены концептуальные основы управления имиджем агрорекреационной территории, заключающиеся
в сохранении и развитии ее уникальных рекреационно-туристических признаков и структуры
сельскохозяйственного производства, с учетом специфики отечественной рекреационной системы.
Ключевые слова: агрорекреационная территория, имидж, культура.
Каменев В.В. Совершенствование механизмов управления социально-экономическим развитием города
В статье рассмотрена модель социально-экономической диагностики жизнедеятельности города.
Ключевые слова: экономический анализ, комплексная система, диагностика.
Стаценко Е.В., Арабаджиева З.Э. Показатели инновационной активности в АР Крым
Определены факторы, препятствующие развитию инновационной активности и экономическому росту
Крыма. Предложены мероприятия по их устранению.
Ключевые слова: инновационная активность, факторы, научный потенциал, приоритеты инновационной
деятельности.
Воробьев Ю.Н., Ташланов Е.А. Потребительское кредитование в АР Крым
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты потребительского кредитования населения в АР
Крым. Выявлены особенности предоставления кредитов для населения.
Ключевые слова: кредит, банки, потребительское кредитование.
Рогатенюк Э.В. Моделирование механизма рыночного ценообразования на рекреационный продукт
Крымского региона
Представлены результаты моделирования функциональной сферы механизма рыночного ценообразования на
рекреационный продукт с учетом природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территорийтаксонов Крымского региона.
Ключевые слова: механизм рыночного ценообразования, рекреационный продукт, регион, территориитаксоны, эконометрическая модель.
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Шамилева Э.Э., Мустафаева Г.С. Основные предпосылки развития отечественного рынка факторинга
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты факторинга, определены преимущества его
использования предприятиями и даны рекомендации относительно внедрения факторинговых услуг в деятельность
украинских субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: факторинг, рынок, услуги, банк.
Власьев В.Л. Оценка уровня сложности налоговой системы
В статье на основе системного подхода дана оценка влияния сложности нормативной базы на поступление
основных видов налогов.
Ключевые слова: налог, сложность, налоговая система.
Циган Р.Н., Гнойова Т.Г. Проблемные вопросы налогообложения НДС с учетом международного опыта
Проанализировано современное состояние отношений в сфере налогообложения налогом на добавленную
стоимость в Украине и других странах. Предложены пути оптимизации уплаты НДС.
Ключевые слова: метод, налог, предприятие.
Наливайченко С.П. Проблемы стратегического планирования на предприятиях АР Крым
В работе рассматриваются вопросы стратегического планирования как эффективного механизма управления
предприятием. На основании проведенного исследования определены причины, препятствующие внедрению
стратегического планирования.
Ключевые слова: стратегическое планирование, оперативное планирование, стратегия предприятия,
ресурсная база планирования.
Василенко В.А. Управление качеством системы менеджмента
Разработан показатель качества менеджмента, что позволяет на основе анализа ситуации принимать
рациональные решения по целевому управлению устойчивым развитием предприятия.
Ключевые слова: предприятие, устойчивость развития, коэффициент устойчивости.
Соколы И.И. Процессы эволюции организационных структур аэропортов Украины
В работе раскрываются сущность, тенденции и особенности эволюции организационных форм аэропортов
Украины за 1991-2006 гг. Определяются их позитивные и негативные стороны и предлагается научная
систематизация полученных результатов.
Ключевые слова: аэропорт, структура, регион.
Пашенцев А.И. Позиционирование
предприятий Крыма по степени негативного воздействия на
окружающую природную среду
Рассчитаны коэффициенты негативного влияния промышленного предприятия на атмосферный воздух.
Обоснован алгоритм управления предприятием на основане его позиционирования как рационального подхода к
планированию деятельности.
Ключевые слова: позиционирование, промышленное предприятие, коэффициент негативного влияния на
окружающую среду.
Коршикова К.О., Корпич С.Н. Обоснование стратегии развития предприятия
В статье рассмотрены механизмы управления производственной организацией в единстве стратегического,
тактического и оперативного управления. Проведен анализ влияния выбранной стратегии на управление
предприятием.
Ключевые слова: стратегия, эффективность, механизм, управление, цель, метод, система.
Шамилева Э.Э., Пидаева Е.А. Пути повышения качества использования интеллектуального потенциала
Рассматривается необходимость повышения качества использования интеллектуального потенциала в
современных условиях. Указаны основные причины низкого качества использования интеллектуального потенциала
и даны предложения относительно его повышения.
Ключевые слова: качество, интеллектуальный потенциал, исследование.
Ревинская Е.В. Проведение реструктуризации на микроуровне как способ повышения
конкурентоспособности предприятия
В статье обосновывается необходимость проведения реструктуризации на предприятиях, в частности, на
ОАО «Джанкойский машиностроительный завод». Предложены меры по совершенствованию управления,
рациональному использованию внутренних резервов, повышению прибыльности, финансовой устойчивости и
конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: реструктуризация, бизнес-процессы, реорганизация.
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АНОТАЦІЇ
Нагорська М.М. Проблеми інноваційного розвитку економіки України
В статті досліджено тенденції змін інвестиційного клімату в Україні за останні роки. Проаналізовано
динаміку, структуру та джерела інвестування в економіку України в цілому і АР Крим зокрема.
Ключові слова: іноваційний розвиток, інвестиційний клімат, основний капітал.
Чернявська Є.І. Теоретико-методічні аспекти реструктуризації промислових компаній
В статті на підставі визначення сутності реструктуризації розглянуто теоретико-методічні питання
реструктуризації промислових компаній.
Ключові слова: реструктуризація, ринкові реформи, промислове підприємство.
Пожаріцька І.М. Нормативне визначення термінів екологічного аудиту
Визначені розбіжності в термінології і поняттях при порівнянні діючих законодавчих актів в галузі
екологічного аудиту. Встановлені відмінності у визначенні видів, об'єктів і принципів екоаудиту.
Ключові слова: екологічний аудит, нормативна база, види, об'єкти та принципи екоаудиту.
Барило В.С. Сутність і значення інновацій в економічному розвитку суспільства
В статті висвітлено різноманітні точки зору на поняття сутності інновацій, досліджено роль інновацій в
економічному розвитку суспільства.
Ключові слова: інновації, економічний розвиток, технологічний прогрес.
Авраменко О.І., Синяговська Ю.В., Діденко Ю.М. Методичні аспекти оцінки запасів
В статті досліджені основні аспекти оцінки та обліку матеріальних цінностей. Проведено аналіз існуючих
методів списання запасів, їх впливу на фінансові результати діяльності підприємств.
Ключові слова: запаси, оцінка вибуття запасів, методи списання запасів.
Апатова Н.В., Ермоленко Г.Г., Потеев Д.А. Основні напрями соціально-економічного розвитку АР Крим
В статті визначені основні напрями соціально-економічного розвитку АР Крим, запропоновані шляхи
реалізації загальної стратегії регіону в галузевих програмах.
Ключові слова: розвиток, регіон, програма.
Колеснік В.І. Регіон як об’єкт статистичного вивчення
У статті розкриваються нові напрямки в розробці системи інформаційного забезпечення управлінських
рішень в регіоні. Визначена специфіка формування регіональних ринків та їх взаємодії, запропоновані методи
статистичної оцінки економічних і соціальних явищ.
Ключові слова: регіон, система інформаційного забезпечення управлінських рішень.
Бобирєва О.В. Управління іміджем агрорекреаційної території
Запропоновано концептуальні основи управління іміджем агрорекреаційної території, що полягають в
збереженні та розвитку її унікальних рекреаційно-туристичних ознак та структури сільськогосподарського
виробництва і враховують специфіку вітчизняної рекреаційної системи.
Ключові слова: агрорекреаційна територія, імідж, культура.
Каменєв В.В. Удосконалення механізмів управління соціально - економічним розвитком міста
В статті розглянута модель соціально-економічної діагностики життєдіяльності міста.
Ключові слова: економічний аналіз, комплексна система, діагностика.
Стаценко Є.В., Арабаджиєва З.Е. Показники інноваційної активності в АР Крим
Визначено чинники, перешкоджаючі розвитку інноваційної активності і економічному зростанню Криму.
Запропоновано заходи щодо їх усунення.
Ключові слова: інноваційна активність, чинники, науковий потенціал, пріоритети інноваційної діяльності.
Воробйов Ю.М., Ташланов Є.А. Споживче кредитування в АР Крим
У статті досліджуються теоретичні і практичні аспекти споживчого кредитування населення в АР Крим.
Виявлено особливості надання кредитів населенню.
Ключеві слова: кредит, банки, споживче кредитування.
Рогатенюк Е.В. Моделювання механізму ринкового ціноутворення на рекреаційний продукт Кримського
регіону
Представлені результати моделювання функціональної сфери механізму ринкового ціноутворення на
рекреаційний продукт з урахуванням природно-ресурсного і соціально-економічного потенціалу територій-таксонів
Кримського регіону.
Ключові слова: механізм ринкового ціноутворення, рекреаційний продукт, регіон, території-таксони,
економетрична модель.
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Шамілєва Е.Е., Мустафаєва Г.С. Основні передумови розвитку вітчизняного ринку факторингу
В статті розглянуті теоретичні і практичні аспекти факторингу, визначені переваги його використання
підприємствами і надані рекомендації щодо впровадження факторингових послуг в діяльність українських суб'єктів
господарювання.
Ключові слова: факторинг, ринок, послуги, банк.
Власьев В.Л. Оцінка рівня складності податкової системи
В статті на основі системного підходу надана оцінка впливу складності нормативної бази на надходження
основних видів податків.
Ключові слова: податок, складність, податкова система
Циган Р.М., Гнойова Т.Г. Проблемні питання оподаткування ПДВ з урахуванням міжнародного досвіду
Проаналізовано сучасний стан відносин у сфері оподаткування податком на додану вартість в Україні та
інших країнах. Запропоновано шляхи оптимізації сплати ПДВ.
Ключові слова: метод, податок, підприємство.
Наливайченко С.П. Проблеми стратегічного планування на підприємствах АР Крим
В роботі розглядаються питання стратегічного планування як ефективного механізму управління
підприємством. На підставі проведеного дослідження визначені причини, перешкоджаючі впровадженню
стратегічного планування.
Ключові слова: стратегічне планування, оперативне планування, стратегія підприємства, ресурсна база
планування.
Василенко В.О. Управління якістю системи менеджменту
Розроблено показник якості менеджменту, що дозволяє на основі аналізу ситуації приймати
раціональні рішення по цільовому управлінню стійким розвитком підприємства.
Ключові слова: підприємство, стійкість розвитку, коефіцієнт стійкості.
Соколи І.І. Процеси еволюції організаційних структур аеропортів України
У роботі розкриті сутність, тенденції і особливості еволюції організаційних форм аеропортів України за 19912007 рр. Визначені їх позитивні та негативні сторони і запропонована наукова систематизація отриманих результатів.
Ключові слова: аеропорт, структура, регіон.
Пашенцев О.І. Позиціювання підприємств Криму по ступені негативного впливу на навколишнє природне
середовище
Розраховано коефіцієнти негативного впливу промислового підприємства на атмосферне повітря.
Обґрунтований алгоритм управління підприємством на основі його позиціювання як раціонального підходу до
планування діяльності.
Ключові слова: позиціювання, промислове підприємство, коефіцієнт негативного впливу на навколишнє
середовище.
Коршикова К.О., Корпич С.М. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства
У статті розглянуто механізми управління виробничою організацією в єдності стратегічного, тактичного і
оперативного управління. Проведено аналіз впливу вибраної стратегії на управління підприємством.
Ключові слова: стратегія, ефективність, механізм, управління, мета, метод, система.
Шамiлєва Е.Е., Пiдаєва О.А. Шляхи підвищення якості використання інтелектуального потенціалу
Розглядається необхідність підвищення якості використання інтелектуального потенціалу в сучасних умовах.
Вказані основні причини низької якості використання інтелектуального потенціалу і надані пропозиції щодо його
підвищення.
Ключові слова: якість, інтелектуальний потенціал, дослідження
Ревінська Є.В. Проведення реструктуризації на мікрорівні як засіб підвищення конкурентоспроможності
підприємства
У статті обгрунтовується необхідність проведення реструктуризації на підприємствах, зокрема, на ВАТ
«Джанкойській машинобудівний завод». Запропоновані заходи по вдосконаленню управління, раціональному
використанню внутрішніх резервів, підвищенню прибутковості, фінансовій стійкості і конкурентоспроможності
підприємства.
Ключові слова: реструктуризація, бізнес-процеси, реорганізація.
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ANNOTATIONS
Nagorskaya M.N. The problems of innovational development of Ukraine’s economy
The priorites of innovational activity tendencies of changes in investment climate in the Ukraine for the last years are
studied in the article. The dynamics, structure and sources of investments in the economy of Ukraine in general and Crimea in
particular are analysed.
Key words: innovational development, investment climate, stock capital.
Chernyavskaya E.I. Theoretical and methodological aspects of industrial companies restructurisation
In this article examined theoretical and methodological aspects of industrial companies based on determination of the
essence of restructurisation.
Key words: restructurisation, market reforms, industrial company.
Pozharytskaya I.М. Normative determination of ecological audit
The author exposes the divergences concerning conceptions and terminology in the sphere of ecological audit on the
basis of comparison of different legislative acts. The differences in determination of types, objects and principles of ecoaudit
are established.
Key words: ecological audit, normative base, types, objects and principles of ecoaudit.
Barilo V.S. Essence and value of innovations in economic development of a society
In article the various points of view on concept of essence of innovations are reflected, the role of innovations in
economic development of a society is investigated.
Key words: innovations, economic development, technological progress.
Avramenko E.I., Sinyagovskaya Yu.V., Didenko Yu.N. Methodical aspects of evaluation of material reserves
The main aspects of evaluation and accounting of enterprise’s material values are studied in the article. The analysis of
the existing methods of writing off reserves and their influence on enterprise’s financial performance is made.
Key words: resourses, evaluation of resourse’s retirement, methods of writing off reserves.
Apatova N.V., Yermolenko G.G., Poteyev D.A. The main directions of social and economic development of Crimea
The article deals with main directions of social and economic development of the Crimea.
The authors propous the ways of implementing the region’s stratagy in different brunches of the economy
Key words: development, region, program.
Kolesnik V.I. Region as an object of statistic study
The author discovers new directions concerning the development of the regional system of informational support of
managerial decisions. The specific features of regional markets formation and their interaction are defined. The methods of
statistical evaluation of economic and social processes are proposed.
Key words: region, the system of informational support of managerial decisions.
Bobireva O.V. Image management of agro-recreational territory
The conceptual principles to manage image of agro-recreational territory are proposed. That is directed at the
preservation and development of recreational and tourist features of such a territory and the structure of its agricultural
manufacture.
Key words: agro-recreational territory, image, culture.
Kameniev V.V. Social and economic development of the city: management to be improved
The model of social and economic diagnostics of the city’s activity are considered in the article.
Key words: economic analyses, complex system, diagnostics
Statsenko Ye.V., Arabadzhiyeva Z.E. Indexes of innovational activity in the Crimea
The factors hindering innovational activity and economic growth of the Crimea are determined in the article. The
measures on their removal are proposed.
Key words: innovational activity, factors, scientific potential, priorities of innovational activity.
Vorobyov Yu.N., Tashlanov Ye.A. Consumption crediting in the Crimea
The article deals with theoretical and practical aspects of consumption crediting of population in the Crimea. The
authors exposes specialities of providing credits to the people.
Key words: credit, banks, consumption crediting.
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Rogatenyuk E.V. Designing of the market pricing mechanism to be applied to recreational product of the Crimean
region
The article is devoted to designing of the functional sphere of market pricing mechanism with regard to recreational
product of the Crimean region. In her study the author takes into account natural resourses and socio-economic potential of
that region.
Key words: market pricing mechanism, recreational product, region, territories-taxons, econometric model.
Shamilyeva E.E., Mustafayeva G.S. Basic preconditions for the development of domestic factoring market
The theoretical and practical aspects of factoring are considered in this article. The advantages of its using by
enterprises are determined and recommendations as for introduction of factoring services in the activity of Ukrainian
economic entities are done.
Key words: Factoring, Market, Services, Bank
Vlasiev V.L. An estimation of the tax system’s complexity
On the basis of system approach the author estimates the influence of complicated normative base on the receipt of
main taxes.
Key words: tax, complexity, tax system
Tsygan R.M., Gnoyova T.G. The problems of VAT in Ukraine in the context of international experience
The authors analyse the current situation in the sphere of surplus value taxation in the Ukraine and other countries.
They propose the ways to optimize payments in this sphere.
Key words: method, tax, enterprise.
Nalivaychenko S.P. The problems of strategic planning at the enterprises of Crimea
The issues of strategic planning as an effective mechanism of enterprise management are considered in the article. On
the basis of that examination the author exposes the obstacles on a way of bringing strategic planning into practice.
Key words: strategic planning, operative planning, strategy of an enterprise, resource base of planning.
Vasilenko V.A. Quality of the system of management and its regulations
The quality index of management has been worked out in the article. That makes it possible to take rational
decisions directed at stable development of an enterprise.
Key words: enterprise, stable development, stability index.
Sokoly I.I. An evolution of organizational structures of the Ukraine’s airports
The essence, trends and features of evolution of Ukrainian airports’ organizational structures for the period of 19912007 are revealed. The positive and negative sides of that process are determined in a systematic way.
Key words: airport, structure, region.
Pashentsev A.I. Positioning of the Crimean enterprises by the level of negative influence on environment
The coefficients of industrial enterprise’s negative influence on atmosphere are calculated. The author substantiates the
algorythm of enterprise management on the basis of its positioning being considered as a rational approach to the planning of
its activity.
Key words: positioning, the coefficient of negative influence on environment.
Korshikova K.O., Korpich S.N. Grounding of strategic development of an enterprise
The system of management of industrial organization in the unity of its strategic, tactical and operative plans is
researched. The analysis has been carried out on the question of how the chosen strategy can influence organization and its
management style.
Key words: strategy, efficiency, mechanism, management, purpose, method, system.
Shamileva E.E., Pidayeva E.A. Intellectual potential: to increase the quality of using
The necessity to increase the quality of intellectual potential being used in the current conditions is considered in the
article. The main causes of low quality of that using and propositions on its increasing are given.
Key words: quality, intellectual potential, investigation
Revinskaya Ye.V. Microlevel restructuring as a way of increasing enterprise’s competitiveness
The necessity to carry out restructuring of enterprise is grounded in the article on the example of JSC Jankoy machinebuilding plant. The author proposes measures to improve management, to increase profitability, financial stability and
competitiveness of enterprise specifically owing to the rational use of internal resourses.
Key words: restructuring, business processes, reorganization.
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