АННОТАЦИИ
Гупта П.K. Аспекты качества бизнес- образования
Статья содержит аналитические данные о развитии бизнес - образования (институтов) в Индии.
Представлены аргументированные предложения по улучшению качества образования.
Ключевые слова: образование, управление ресурсами, программы учреждения.
Балановская Н.А. Проблемы обеспечения конкурентоспособности продукции
отечественных производителей
Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются российские предприятия на пути
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Предложен механизм управления
конкурентоспосбностью продукции.
Ключевые слова: производитель, продукция, конкурентоспособность.
Харламова Е.Н. Современные методы управления
В статье рассмотрены ключевые составляющие методов управления. На основании
функций управления предложены современные модели управления.
Ключевые слова: эффективность, управление, функции менеджмента.
Колесник В.И. Методологические подходы к определению уровня социальноэкономического благополучия региона
На основе анализа опыта выполнения комплексной оценки деятельности региона и
определения рейтингов автором предложена новая конфигурация системы показателей для
оценки социального развития регионов. Обосновывается необходимость разработки
информационно-аналитического блока.
Ключевые слова: регион, рейтинг, социально-экономическое развитие, комплексная оценка.
Храпко В.Н. Имитационная модель развития экономики крымского региона
На основе классической работы Р. Солоу построена новая имитационная модель, которая
позволяет получить более адекватные решения, чем классическая модель.
Ключевые слова: регион, имитационная модель, эмпирические данные.
Самойлик Ю.В. Диагностика факторов формирования конкурентоспособности
мясопродуктового подкомплекса АПК
Обоснована целесообразность деления факторов конкурентоспособности на общие и
специфические. Построена структурная схема общих факторов на основе иерархических уровней
конкуренции. Проведена их диагностика в рамках модели пяти сил конкуренции М. Портера.
Ключевые слова: конкурентоспособность, диагностика, мясопродуктовый подкомплекс.
Мандрика О.В. Особенности бизнес-планирования в различных отраслях экономики
Рассмотрена структура системы бизнес-планирования, проанализированы различные
подходы к определению категории «бизнес-план». Сделаны выводы и предложены пути
усовершенствования системы бизнес-планирования.
Ключевые слова: бизнес-план, план маркетинга, финансовый план, организационный план.
Надворная Г.Г. Повышение эффективности управления финансово-экономической
деятельностью туристических предприятий
Определена система мероприятий по повышению эффективности финансовоэкономической деятельности туристических предприятий, выделены две группы показателей,
которые необходимо исследовать для оценки их конкурентоспособности.
Ключевые слова: эффективность, финансово-экономическая деятельность, менеджмент туризма.
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Севастьянова О.В. Сущность и содержание производственного процесса в курортном
хозяйстве
В статье раскрывается сущность понятия «курортное хозяйство», а также содержание
производственного процесса в курортном хозяйстве.
Ключевые слова: ресурсы, производственный процесс, курортное хозяйство.
Онищенко С.К. Анализ состояния внешней торговли Украины
Проанализировано состояние внешней торговли Украины, выявлены основные тенденции
развития экспорта и импорта товаров и услуг.
Ключевые
слова:
внешняя
торговля,
прямые
иностранные
инвестиции,
внешнеэкономическая деятельность.
Василенко В.А., Белоущенко Я.А. Жизненный цикл и угрозы безопасности устойчивого
развития организации
Рассмотрены причины возникновения угроз безопасному и устойчивому развитию
предприятий на основе теории жизненного цикла организаций. Приведены модели возникновения
угроз и стратегии адекватного поведения организаций.
Ключевые слова: угрозы, безопасность, устойчивость, жизненный цикл организации.
Артюхова И.В. Модель формирования качества обслуживания предприятия сферы услуг
В работе представлена схема формирования качества услуг. Этапы формирования
сопровождаются изменением качественных характеристик. Предложены мероприятия, которые
позволяют обеспечить качество услуг.
Ключевые слова: качество, потребности, услуга.
Ефремова А.А., Дудкина Е.С. Управление качеством продукции
Проведен анализ систем качества, применяемых на современных предприятиях для
повышения качества продукции. Предложены направления улучшения управления качеством
продукции.
Ключевые слова: предприятие, управление качеством, государство.
Арабаджиева З.Э. Эффективность функционирования предприятия
Исследование посвящено проблеме оценки эффективности работы предприятия, а также
разработке мероприятий по ее повышению. Основывается на анализе основных показателей
эффективности функционирования предприятия.
Ключевые слова: эффективность, эффект, предприятие.
Празднова Т.С. Организационные основы обеспечения конкурентоспособности продукции
Статья посвящена организационным основам обеспечения конкурентоспособности
продукции и определению путей и резервов роста её качества.
Ключевые слова: продукция, качество, конкурентоспособность.
Воробьева Е.И. Развитие банковского сегмента финансового рынка Украины
Исследованы особенности развития банковской системы Украины за последние годы.
Проанализированы тенденции формирования активов, капитала, финансовых результатов.
Ключевые слова: банки, активы, капитал, кредитование, финансовый рынок.
Ерис Л.Н., Крухмаль Е.В. Теоретические и методические подходы к рейтинговой оценке
финансовой устойчивости банков
В статье рассматриваются подходы к оценке финансовой устойчивости банков. Приводятся
практические рекомендации по построению системы рейтинговой оценки финансовой
устойчивости банков.
Ключевые слова: банк, оценка, рейтинг, финансовая устойчивость.
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Бобух И.Н., Квитка И.А. Участие Украины в международном движении капитала
Рассматриваются вопросы участия Украины в движении мировых денежных потоков.
Исследуется динамика объемов оттока капитала из Украины в оффшоры и поступление прямых
иностранных инвестиций в Украину за 2003-2006 гг.
Ключевые слова: капитал, оффшорные зоны, прямые иностранные инвестиции.
Пашенцев А.И. Экологический аудит управления природоохранной программой
предприятия
Обоснован подход к аудиту управления природоохранной программой промышленного
предприятия. Предложена методика оценки качества такой программы на основании
коэффициента соответствия уровня сложности выполняемых работ.
Ключевые слова: управление, экологический аудит, природоохранная программа.
Пожарицкая И.М. Роль и функции экологического аудита
Рассмотрены основные подходы к определению роли экологического аудита. Установлены
функции экоаудита для каждого подхода.
Ключевые слова: контроль, экологический аудит, функции экоаудита.
Карабаза И.А. Оценка производственных запасов как инструмент влияния на финансовые
результаты деятельности предприятия
Рассматривается проблема оценки производственных запасов. Определены и
систематизированы преимущества и недостатки применяемых методов оценки выбытия запасов.
Предложен и обоснован метод списания запасов в условиях современного хозяйствования.
Ключевые слова: предприятие, оценка, производственные запасы.
Бодрова Д.Д. Проблемы амортизационной политики предприятий
Статья посвящена проблеме начисления амортизации основных фондов. Проанализированы
требования бухгалтерского и налогового учётов. Предложены пути решения поставленной
проблемы.
Ключевые слова: основные фонды, амортизационная политика, методы амортизации.
Авраменко И.М., Авраменко Е.И., Ятченко Е.А. Иностранные инвестиции в Украине и
налоговые льготы во внешнеэкономической деятельности
В статье проведен обзор состояния и проблем иностранного инвестирования в Украине.
Рассмотрена роль налоговых льгот во внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, налоги, финансовое регулирование.
Ефремова А.А., Фурса Г.Н. Инвестиционная привлекательность экономики Украины
Рассматривается вопрос инвестиционной привлекательности экономики Украины.
Проведен анализ инвестиционной деятельности в разрезе отдельных отраслей.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, экономическая среда.
Юрков А.С. Разработка инновационного проекта на предприятии
Рассмотрен процесс разработки и внедрения инновационного проекта на предприятии.
Выявлены проблемные аспекты разработки и оценки эффективности инновационного проекта.
Ключевые слова: предприятие, эффективность, инновационный проект.
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АНОТАЦІЇ
Гупта П.K. Аспекти якості бізнес - освіти
Стаття містить аналітичні данні про розвиток бізнес - освіти (інститутів) в Індії.
Наведено аргументовані пропозиції що до покращення якості освіти.
Ключові слова: освіта, управління ресурсами, програми установи.
Балановська Н.А. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції
вітчизняних виробників
Розглянуто проблеми, з якими стикаються російські підприємства на шляху підвищення
конкурентоспроможності
продукції.
Запропонований
механізм
управління
конкурентоспроможністью продукції.
Ключові слова: виробник, продукція, конкурентоспроможність.
Харламова О.М. Сучасні методи управління
В статті розглянуто ключові складові методів управління. На підставі функцій
управління запропоновані сучасні моделі управління.
Ключові слова: ефективність, управління, функції менеджменту.
Колесник В.І. Методологічні підходи до визначення рівня соціально-економічного
благополуччя регіону
На основі аналізу досвіду виконання комплексної оцінки діяльності регіону і визначення
рейтингів автором запропонована нова конфігурація системи показників для оцінки
соціального розвитку регіонів. Обгрунтовується необхідність розробки інформаційноаналітичного блоку.
Ключові слова: регіон, рейтинг, соціально-економічний розвиток, комплексна оцінка.
Храпко В.М. Імітаційна модель розвитку економіки кримського регіону
На основі класичної роботи Р. Солоу побудована нова імітаційна модель, яка дозволяє
отримати більш адекватні рішення, ніж класична модель.
Ключові слова: регіон, імітаційна модель, емпіричні дані.
Самойлик Ю.В. Діагностика чинників формування конкурентоспроможності
м’ясопродуктового підкомплексу АПК
Обґрунтовано доцільність поділу чинників конкурентоспроможності на загальні та
специфічні. Побудовано структурну схему загальних чинників на основі ієрархічних рівнів
конкуренції. Проведено їх діагностику в межах моделі п’яти сил конкуренції М. Портера.
Ключові слова: конкурентоспроможність, діагностика, м’ясопродуктовий підкомплекс.
Мандрика О.В. Особливості бізнес-планування в різних галузях економіки
Розглянуто структуру системи бізнес-планування, проаналізовано різні підходи до
визначення категорії «бізнес-план». Зроблено висновки та запропоновано шляхи
удосконалення системи бізнес-планування.
Ключові слова: бізнес-план, план маркетингу, фінансовий план, організаційний план.
Надворна Г.Г. Підвищення ефективності управління фінансово-економічною діяльністю
туристичних підприємств
Визначено система заходів щодо підвищення ефективності фінансово-економічної
діяльності туристичних підприємств, виділено дві групи показників, які необхідно
досліджувати для оцінки їх конкурентоспроможності.
Ключові слова: ефективність, фінансово-економічна діяльність, менеджмент туризму.
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Севастьянова О.В. Сутність і зміст виробничого процесу в курортному господарстві
У статті розкривається сутність поняття «курортне господарство», а також зміст
виробничого процесу в курортному господарстві.
Ключові слова: ресурси, виробничий процес, курортне господарство.
Онищенко С.К. Аналіз стану зовнішньої торгівлі України
Проаналізовано стан зовнішньої торгівлі України, виявлено основні тенденції розвитку
експорту і імпорту товарів і послуг.
Ключові слова: зовнішня торгівля, прямі іноземні інвестиції, зовнішньоекономічна
діяльність.
Василенко В.О., Белоущенко Я.А. Життєвий цикл і загрози безпеці стійкого розвитку
організації
Розглянуто підставу виникнення погроз безпечному і стійкому розвитку підприємств на
основі теорії життєвого циклу організацій. Приведено моделі виникнення погроз і стратегії
адекватної поведінки організацій.
Ключові слова: погрози, безпека, стійкість, життєвий цикл організації.
Артюхова І.В.Модель формування якості обслуговування підприємства сфери послуг
В роботі представлена схема формування якості послуг. Етапи формування
супроводжуються зміною якісних характеристик. Запропоновано заходи, які дозволяють
забезпечити якість послуг.
Ключові слова: якість, потреби, послуга.
Ефремова А.А., Дудкина К.С. Управління якістю продукції
Проведено аналіз систем якості, притаманним сучасним підприємствам. Запропоновано
напрямки вдосконалення управління якістю продукції.
Ключові слова: підприємство, управління якістю, держава.
Арабаджієва З.Е. Ефективність функціонування підприємства
Дослідження присвячено проблемі оцінки ефективності роботи підприємства, а також
розробці заходів щодо її підвищення. Грунтується на аналізі основних показників
ефективності функціонування підприємства.
Ключові слова: ефективність, ефект, підприємство.
Празднова Т.С. Організаційні основи забезпечення конкурентоспроможності продукції
Стаття присвячена організаційним основам забезпечення конкурентоспроможності
продукції і визначенню шляхів і резервів зростання її якості.
Ключові слова: продукція, якість, конкурентоспроможність.
Воробйова О.І. Розвиток банківського сегменту фінансового ринку України
Досліджено особливості розвитку банківської системи України за останні роки.
Проаналізовано тенденції формування активів, капіталу, фінансових результатів.
Ключові слова: банки, активи, капітал, кредитування, фінансовий ринок
Єріс Л.М., Крухмаль О.В. Теоретичні та методичні підходи до рейтингової оцінки
фінансової стійкості банків
В статті розглядаються підходи до оцінки фінансової стійкості банків. Наводяться
практичні рекомендації щодо побудови системи рейтингової оцінки фінансової стійкості
банків.
Ключові слова: банк, оцінка, рейтинг, фінансова стійкість.
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Бобух І.М., Квітка І.О. Участь України у міжнародному русі капіталу
Розглядаються питання участі України у русі світових грошових потоків. Досліджується
динаміка обсягів відтоку капіталу з України в офшори та надходження прямих іноземних
інвестицій в Україну за 2003-2006 рр.
Ключові слова: капітал, офшорні зони, прямі іноземні інвестиції
Пашенцев О.І. Екологічний аудит керування природоохоронною програмою
підприємства
Обґрунтовано підхід до аудиту керування природоохоронної програмою промислового
підприємства. Запропонована методика оцінки якості програмою на підставі коефіцієнта
відповідності рівня складності виконаних робіт.
Ключові слова: керування, екологічний аудит, природоохоронна програма.
Пожаріцька І.М. Роль та функції екологічного аудиту
Визначені основні підходи до визначення ролі екологічного аудиту. Встановлені функції
экоаудиту для кожного підходу.
Ключові слова: контроль, екологічний аудит, функції экоаудиту.
Карабаза І.А. Оцінка виробничих запасів як інструмент впливу на фінансові результати
діяльності підприємства
Розглядається проблема оцінки виробничих запасів. Визначені та систематизовані
переваги та недоліки використаних методів оцінки вибуття запасів. Запропоновано и
обгрунтовано метод списання запасів в умовах сучасного господарювання.
Ключові слова: підприємство, оцінка, виробничі запаси.
Бодрова Д.Д. Проблеми амортизаційної політики підприємств
Стаття присвячена проблемі нарахування амортизації основних фондiв. Проаналізовані
вимоги бухгалтерського і податкового облiкiв. Запропоновано шляхи вирішення поставленої
проблеми.
Ключовi слова: осноновні фонди, амортизацiйна полiтика, методи амортизацiї.
Авраменко І.М., Авраменко О.І., Ятченко О.О. Іноземні інвестиції в Україні та податкові
пільги в зовнішньоекономічній діяльності
В статті проведений огляд стану і проблем іноземного інвестування в Україні.
Розглянуто вагомість значення податкових пільг в зовнішньоекономічній діяльності.
Ключові слова: інвестиції, податки, фінансове регулювання.
Ефремова А.А., Фурса Г.Н. Інвестиційна привабливість економіки України
Розглядаються питання інвестиційної привабливості економіки України. Проведено
аналіз інвестиційної діяльності в розрізі окремих галузей.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, економічне середовище.
Юрков О.С. Розробка інноваційного проекту на підприємстві
Розглянуто процес розробки і впровадження інноваційного проекту на підприємстві.
Зазаначено проблемні аспекти розробки і оцінки ефективності інноваційного проекту.
Ключові слова: підприємство, ефективність, інноваційний проект.
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ANNOTATIONS
Gupta P.K. Management education - towards common quality aspects
The article provides analysis of modern data of Higher Schools in India. Many of them do not
have any infrastructural facilities like computers, international magazines, library and above all properly
qualified faculty.
Key-words: education, resource management, business school accreditation, institution’s
programmes.
Balanovskaya N.A. Competitiveness probems of Russia’s manufacturers’ production
The problems with which the Russia’s manufacturers are faced when competiveness increase
building of their production. The nechanism of production competitiveness management is proposed in
the article.
Key-words: manufacturer, production, competitiveness.
Kharlamova E.N. Modern management methods
The key elements of management methods are considered in the article. On the basis of
management functions the modern models of management are proposed.
Key-words: effectiveness, management, management functions.
Kolesnik V.I. Methodological approaches to a region’s social and economic welfare level
On the basis of complex analysis of the region’s activity the authors proposes a new model of
indicators’ system for social development assessment of regions. The necessity of analytical and
information system is grounded.
Key-words: region, ranking, social and economic development, complex assessment.
Khrapko V.N. The immitation model of region development
The enhancement of classic Robert Solow model was created in the paper. This model
allows getting solutions more adequate than classic one.
Key-words: region, immitation model, emperic data.
Samoilyk J.V. Diagnostics factors of competitiveness forming of meat products
subcomplex AIC
In the article is analysed expedience of factors crushing of competitiveness on general and
specific. The flow diagram of general factors is built on the basis of hieratic levels of
competition. Their diagnostics is conducted within the limits of model of five forces of
competition M.Portera.
Key-words: competitiveness, diagnostics, meat products subcomplex.
Mandryka O.V. The peculiarities of business-planning in different branches of economy
In the article was consider the structure of business-planning system, were analyze different
points of view to definite the category "business-plan". Were draw corresponding conclusions
and offered the way of perfection the business-planning system.
Key-words: business-plan, peculiarities of business-planning, business-planning system,
plan of marketing, financial plan, organization plan.
Nadvornaya G.G. Effectivess increase of financial and economic activity management of
tourist’s enterprises
In the article the system of perfomance on effectiveness increase of financial and economic
activity management of tourist’s enterprises is defined, two indicators groups, which are to be
researched for their competitiveness assessment.
Key-words: efficiency, financial and economic activity, strategic process, quantities’
indicators, tourist’s activity, tourism management.
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Sevastyanova O.V. Essence and maintenance of production process in resort economy
Essence of such concept opens up in the article, as «resort economy», maintenance of
production process is also exposed in the resort economy.
Key-words: production process, resort economy, productions resources.
Onischenko S.K. The analysis of Ukrainian foreign trade
The state of the Ukrainian foreign trade is analysed in this article, the basic development
tendencies of goods importing and exporting and kinds of service are elicited here.
Competitiveness of Ukrainian export is defined by price and not by the level technological
process or the quality of goods.
Key-words: foreign trade, export, import, direct foreign investment, foreign economic
activity.
Vasilenko V.A., Belouschenko Ya.A. Life cycle of organization and threat safety of its steady
development
The problems of origin of threats are considered to safe and steady development of enterprises on the
basis of theory of life cycle of organizations. The models of origin of threats, their description and strategies
of adequate conduct of organizations, are resulted.
Keywords: threats, safety, stability, life cycle of organization, development.
Artuhova I.V. Model of the services quality formation: service-enterprise sphere
Work presents the diagram of the formation of the quality of services. The stages of the formation are
accompanied by a change in the qualitative characteristics. The measures are proposed, that make it possible
to preserve their correspondence.
Key-words: the quality of service, need, the coordination of requirements, the divergence of indices,
the estimation of quality by user.
Efremova A.A., Dudkina E.S. Product quality control
By authors the analysis of the systems of quality, common on modern enterprises for upgrading
products, is conducted, offered send the improvement of quality management of products.
Key-words: quality management, quality of production, control systems of quality, the enterprise, state.

Arabadghieva Z.E. Efficiency of functioning of enterprise
Research is devoted to the problem of estimation of efficiency of work of enterprise, and also
development of measures on its increase and is based on the analysis of basic indexes of efficiency of
functioning of enterprise.
Key-words: efficiency, effect, enterprise.
Prazdnova T.S. Organizational bases of ensuring of product's competitiveness
Thе article is devoted to organizational bases of ensuring of product's competitiveness on the
enterprise and definition of ways and reserves of its growth of quality.
Key words: product, quality, growth, competitiveness, ensuring.
Vorobyova E.I. Development of banking sector of financial market in Ukraine
The author investigates peculiarities of development banking system in Ukraine for the last years.
The author analyzes tendencies forming assets, capital, financial results.
Key-words: banks, assets, capital, financial market, crediting.
Eris L.M., Krukhmal O.V. Theoretical and methodical approaches of bank financial
stability rating evaluation
In the article approaches of bank financial stability evaluation is examined. Practical
recommendations of bank financial stability rating system are reflected.
Key-words: bank, financial stability, bank financial stability evaluation, rating of bank
financial stability.
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Bobuh I.M., Kvitka I.A. Participation of Ukraine in international capital motion
The article examines the questions of Ukraines participate in movement worlds monetary
flows and possibilities to transformation the Ukrainian capital through offshore centres.
Investigation of dynamics of capital extent, which left Ukraine, in the offshore, and entrance the
direct foreign investment in Ukraine from such country behind 2003-2006 years is conducted.
Key-words: offshore areas, favorable mode of taxation, direct foreign investments.
Pashentsev A.I. Ecological audit of nature protection management program of enterprise
The approach of audit of management of the nature protection program of the industrial
enterprise is proved, for what the technique of a rating of quality of management of such program
is offered on the basis of factor of conformity of a level of management of the nature protection
program of complexity of carried out works.
Key-words: ecological audit, nature protection program, complexity of administrative
works, nature protection management program
Pozharytskaya I.М. Role and functions of ecological audit
The basic going is certain near determination of role of ecological audit. Set for every
approach of function of ecological audit.
Key-words: ecological audit, role of ecological audit, functions of ecological audit
Karabaza I.A. Production store evaluation as instrument for influence on enterprise
financial activity
The problem of production store evaluation is considered in the article. The advantages and
disadvantages of the store evaluation methods are defined and grouped into a system for making
a resonable choice of the method of store discarding.
Key-words: enterprise, evaluation, production store.
Bodrova D.D. Problems of amortization policy on enterprises
This article is devoted to the problems of amortization additional sum. Having given a
detail analyze of different request of book-keeping accounting and fiscal accounting. Some ways
of dissolving this problem were proposed.
Keywords: amortization policy, methods of amortization, main problems.
Avramenko I.M., Avramenko О.I., Yatchenko О.О. Foreign investments in Ukraine and tax
deductions in industry of external economic communications
In the article the review of the state and problems of the foreign investing in Ukraine and
value of tax deductions of foreign economic activity is conducted for his adjusting. The authors
represent seeing of problem and offer the ways of its overcoming.
Key-words: investments, taxes, financial adjusting.
Efremova A.A., Fursa G.N. investment attractiveness of economy of Ukraine
The issue of investment attractiveness of economy of Ukraine is considered in the article.
The analysis of investment activity of different branches is conducted.
Key-words: investment, investment attractiveness, economic environment.
Yurkov A.S. Development of innovation project on enterprise
Process of development and introduction of innovation project on enterprise is considered
in article. Problem-solving aspects of the formation and estimations to efficiency of innovation
project are presented. The legislative base, adjusting development of innovation projects are
analysed.
The key-words: the innovation project, the development, the efficiency, the problems.
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