АННОТАЦИИ
Нагорская М.Н. Научный потенциал страны: тенденции развития и обновления
Раскрыты причины невысокой результативности научных разработок в современной Украине,
прослежена динамика развития науки за годы независимости. Предложены направления возрождения
отечественной науки, в частности, путем развития инновационно-информационных технологий,
являющихся источником экономического роста страны.
Ключевые слова: научный потенциал, инновационная деятельность, информационные технологии
Пашенцев А.И. Концептуальные аспекты воздействия промышленных предприятий на
окружающую природную среду
Проведен анализ существующих моделей воздействия промышленных предприятий на
окружающую природную среду, в частности, моделей США, Западной Европы, бывшего СССР.
Предложены аспекты формирования украинской модели с выделением базовых компонент.
Ключевые слова: промышленные предприятия, окружающая природная среда, модель
Ветрова Н.М. Экологическая составляющая стратегии развития рекреационного региона
Исследованы современные подходы к разработке стратегии развития отдельных территорий,
имеющих рекреационную специализацию, в рамках управления экологической безопасностью на
региональном уровне. Определена совокупность особенностей проявления экологических рисков в
рекреационном регионе, сформулированы стратегические альтернативы для отдельных территорий.
Ключевые слова: экологическая безопасность, стратегия региона, рекреационная территория
Колесник В.И. Методы оценки социального развития региона
Рассмотрены основные методологические подходы к оценке состояния и развития социальных
процессов в регионе. Исследованы особенности социальной региональной политики.
Ключевые слова: социальное развитие, регион, уровень жизни, региональная политика
Швец И.Ю. Совершенствование управления конкурентоспособностью туристических услуг
В статье рассмотрены основные направления повышения конкурентоспособности туристических
услуг на основе кластерной модели. Она предназначена для создания ценности для потребителя и всех
участников кластера.
Ключевые слова: конкурентоспособность, туристические услуги, кластер, координационный центр
Скоробогатова Т.Н. Стратегия предприятия на сервисном этапе развития логистики
Дается характеристика современному этапу развития логистики, выделяются слагаемые стратегии
предприятия в общем и применительно к сервису. Предлагается интегрированный показатель,
оценивающий эффективность деятельности предприятия в соответствии с выбранной стратегией.
Ключевые слова: логистика, стратегия, предприятие, сервис
Абибуллаев М.С. Прикладные аспекты эволюционной теории экономики
Рассмотрены теоретические положения исследования инновационных процессов, объясняющие
природу инноваций и предоставляющие преимущества хозяйствующим субъектам для выживания на рынке.
Ключевые слова: предприятие, инновация, экономика
Пожарицкая И.М. Методические проблемы преподавания дисциплины «Аудит» в ВУЗах
Определены основные проблемы методики преподавания учебной дисциплины «Аудит».
Сформулированы некоторые предложения по совершенствованию учебной программы курса.
Ключевые слова: аудит, методика преподавания, методические проблемы
Рогатенюк Э.В. Анализ подходов к структурированию финансового механизма национальной
экономики
В рамках организационной структуры финансового механизма выделены подсистемы:
организация, обеспечение и управление финансовой деятельностью. В рамках внутренней структуры
финансового механизмы выделены две подсистемы: финансовое обеспечение и финансовое
регулирование.
Ключевые слова: финансовая политика, финансовый механизм, финансово-кредитный механизм,
система, подсистема, элементы
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Рывкина О.Л. Подходы к корректировке стратегии предприятия в нестабильной среде ее реализации
Рассмотрены характеристики нестабильности внешней среды предприятия. На основе их
попарного сочетания предложены подходы к корректировке реализуемой стратегии предприятия.
Ключевые слова: нестабильность, внешняя среда, стратегия, корректировка
Землячев С.В. Источники формирования собственного капитала коммерческого банка
В статье рассмотрены внешние и внутренние источники роста собственного капитала коммерческих
банков. Проанализированы преимущества и недостатки каждого из источников формирования
собственных средств банка. Предложены пути улучшения формирования банковского капитала.
Ключевые слова: банк, капитал, акция, эмиссия, дивиденд
Нагорский Ю.А. Обеспечение целостной деятельности в результате оценки лояльности работников
Предложен механизм оценки организационной лояльности работников, направленный на усиление
их эмоциональной мотивации к труду. Формирование в результате оценки стимулирующих факторов
целостной деятельности способствует процессу идентификации сотрудников с организацией и их
психологической вовлеченности в работу.
Ключевые слова: организационная лояльность, эмоциональный интеллект, целостная деятельность
Филипенко С.В. Стимулирование инновационной деятельности предпринимателей
Предложены направления развития инновационной деятельности путем создания государством
благоприятной инновационной среды. Это обеспечит формирование цивилизованных рыночных
отношений в сфере интеллектуальной собственности, концентрацию финансовых ресурсов на
приоритетных направлениях научно-технического развития, создание организационно-правовых условий
для инновационного предпринимательства.
Ключевые слова: инновационная деятельность, стимулирование, предпринимательство
Ежов С.О. Динамика развития малого предпринимательства в АР Крым
В статье рассмотрена динамика развития малого предпринимательства в АР Крым за шесть лет,
выявлены положительные и отрицательные тенденции.
Ключевые слова: предпринимательство, динамика, регион
Подсмашная И.Н. Направления повышения конкурентоспособности персонала в современных условиях
В статье определены основные направления обеспечения конкурентоспособности персонала как весомой
составляющей конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях. Обоснована целесообразность
разграничения процессов формирования и реализации конкурентных преимуществ персонала.
Ключевые слова: конкурентоспособность, персонал, мотивация, трудовая деятельность
Павленко И.Г. Стратегические направления развития рекреационного комплекса АР Крым
Определены основные задачи по совершенствованию управления развитием рекреационного
комплекса АР Крым на основании проведенного SWOT – анализа.
Ключевые слова: рекреационный комплекс, анализ, развитие
Коваленко Н.Г. Развитие экологического туризма
Рассмотрены особенности устойчивого развития экологического туризма, как неотъемлемой части
туристической деятельности.
Ключевые слова: развитие, туризм, регион
Фадеева А.С. Эффективность и целесообразность использования различных методов управления
Представлены административные, экономические, социально-психологические методы управления
при выборе стратегии предприятия.
Ключевые слова: управление, эффективность, предприятие
Силкин В.В. Основы развития альтернативной экологически безопасной энергетики
Автором проведен анализ существующих направлений научного обоснования экологического
развития альтернативной энергетики. Обоснована необходимость учета экологических факторов.
Ключевые слова: энергетика, экологические проблемы, источники энергии.
Запорожец Н.В. Формирование эффективной маркетинговой стратегии предприятия
Разработаны рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности предприятия.
Предложена схема сбора и обработки рыночной информации для проведения маркетинговых исследований.
Ключевые слова: маркетинг, предприятие, эффективность
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АНОТАЦІЇ
Нагорська М.М. Науковий потенціал країни: тенденції розвитку та оновлення
Розкрито причини невисокої результативності наукових розробок у сучасній Україні, простежено
динаміку розвитку науки за роки незалежності. Запропоновано напрямки відродження вітчизняної науки,
зокрема, шляхом розвитку інноваційно-інформаційних технологій, що є джерелом економічного
зростання країни.
Ключові слова: науковий потенціал, інноваційна діяльність, інформаційні технології
Пашенцев О. І. Концептуальні аспекти впливу промислових підприємств на навколишнє природне
середовище
Проведено аналіз існуючих моделей впливу промислових підприємств на навколишнє природне
середовище, зокрема моделей США, Західної Європи, колишнього СРСР. Запропоновано аспекти
формування української моделі з виділенням базових компонент.
Ключові слова: промислові підприємства, природне середовище, модель
Вєтрова Н.М. Екологічна складова стратегії розвитку рекреаційного регіону
Досліджено сучасні підходи до розробки стратегії розвитку окремих територій, що мають
рекреаційну спеціалізацію, щодо управління екологічною безпекою на регіональному рівні. Визначена
сукупність особливостей прояву екологічних ризиків в рекреаційному регіоні, сформульовано стратегічні
альтернативи для окремих територій.
Ключові слова: екологічна безпека, стратегія регіону, рекреаційна територія
Колеснік В.І. Методи оцінки соціального розвитку регіону
Розглянуто основні методологічні підходи щодо оцінки стану та розвитку соціальних процесів в
регіоні. Досліджено особливості соціальної регіональної політики.
Ключові слова: соціальний розвиток, регіон, рівень життя, регіональна політика
Швец І.Ю. Вдосконалення управління конкурентоспроможністю туристичних послуг
В статті розглянуто основні напрями підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг на
основі кластерної моделі. Вона призначена для створення цінності для споживача і всіх учасників
кластера.
Ключові слова: конкурентоспроможність, туристичні послуги, кластер, координаційний центр
Скоробогатова Т.М. Стратегія підприємства на сервісному етапі розвитку логістики
Надано характеристику сучасному етапу розвитку логістики, виділяються складові стратегії
підприємства загалом і стосовно сервісу. Пропонується інтегрований показник, який оцінює ефективність
діяльності підприємства відповідно до вибраної стратегії.
Ключові слова: логістика, стратегія, підприємство, сервіс
Абібулаев М.С. Прикладні аспекти еволюційної теорії економіки
Розглянуто теоретичні положення дослідження інноваційних процесів, які пояснюють природу
інновацій та надають переваги господарюючим суб'єктам для виживання на ринку.
Ключові слова: підприємство, інновація, економіка
Пожаріцька І.М. Методичні проблеми викладання дисципліни «Аудит» у вищих навчальних
закладах
Визначені основні проблеми методики викладання учбової дисципліни «Аудит». Сформульовані
деякі пропозиції щодо вдосконалення учбової програми курсу.
Ключові слова: аудит, методика викладання, методичні проблеми
Рогатенюк Е.В. Аналіз підходів до структурування фінансового механізму національної економіки
В межах організаційної структури фінансового механізму виділені підсистеми: організація,
забезпечення і управління фінансовою діяльністю. В межах внутрішньої структури фінансового
механізму виділені дві підсистеми: фінансове забезпечення і фінансове регулювання.
Ключові слова: фінансова політика, фінансовий механізм, фінансово-кредитний механізм, система,
підсистема, елементи
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Ривкіна О.Л. Підходи до корегування стратегії підприємства у нестабільному середовищі її
реалізації
Розглянуто характеристики нестабільності зовнішнього середовища підприємства. На основі їх
попарного сполучення запропоновано підходи до корегування стратегії, що реалізується підприємством.
Ключові слова: нестабільність, зовнішнє середовище, стратегія, корегування
Землячов С.В. Джерела формування власного капіталу комерційного банку
У статті розглянуто зовнішні та внутрішні джерела зростання власного капіталу комерційних
банків. Проаналізовано переваги та недоліки кожного з джерел формування власних коштів банку.
Запропоновано шляхи покращення формування банківського капіталу.
Ключові слова: банк, капітал, акція, емісія, дивіденд
Нагорський Ю.А. Забезпечення цілісної діяльності за результатом оцінки лояльності робітників
Запропоновано механізм оцінки організаційної лояльності, спрямований на посилення емоційної
мотивації робітників. Формування за результатом оцінки стимулюючих чинників цілісної діяльності
сприяє процесу ідентифікації співпрацівників з організацією та їх психологічному залученню до праці.
Ключові слова: організаційна лояльність, емоційний інтелект, цілісна діяльність
Філіпєнко С.В. Стимулювання інноваційної діяльності підприємців
Запропоновані напрямки розвитку інноваційної діяльності шляхом створення державою
сприятливого інноваційного середовища. Це буде сприяти формуванню цивілізованих ринкових відносин
в сфері інтелектуальної власності, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках науковотехнічного розвитку, створенню певних організаційно-правових умов для інноваційного підприємництва.
Ключові слова: інноваційна діяльність, стимулювання, підприємництво
Єжов С.О. Динаміка розвитку малого підприємництва в АР Крим
У статті розглянута динаміка розвитку малого підприємництва в АР Крим за шість років, виявлені
позитивні і негативні тенденції.
Ключові слова: підприємництво, динаміка, регіон
Подсмашна І.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності персоналу в сучасних умовах
В статті визначені основні напрями забезпечення конкурентоспроможності персоналу як вагомої
складової конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах. Обгрунтовано доцільність
розмежування процесів формування та реалізації конкурентних переваг персоналу.
Ключові слова: конкурентоспроможність, персонал, мотивація, трудова діяльність
Павленко I.Г. Стратегічні напрями розвитку рекреаційного комплексу АР Крим
Визначені головні завдання по вдосконаленню управління розвитком рекреаційного комплексу АР
Крим на основі проведеного SWOT – аналізу.
Ключові слова: рекреаційний комплекс, аналіз, розвиток
Коваленко Н.Г. Розвиток екологічного туризму
Розглянуто особливості стійкого розвитку екологічного туризму як не відмінної частки
туристичної діяльності.
Ключові слова: розвиток, туризм, регіон
Фадєєва Г.С. Ефективність і доцільність використовування різних методів управління
Представлено адміністративні, економічні, соціально-психологічні методи управління при виборі
стратегії підприємства.
Ключові слова: управління, ефективність, підприємство
Силкин В.В. Основи розвитку альтернативної екологічно безпечної енергетики
Автором проведений аналіз існуючих напрямів наукового обгрунтовування екологічного розвитку
альтернативної енергетики. Обгрунтована необхідність обліку екологічних чинників.
Ключові слова: енергетика, екологічні проблеми, джерела енергії.
Запорожец Н.В. Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства
Розроблено рекомендації по вдосконаленню маркетингової діяльності підприємства.
Запропонована схема збору та обробки ринкової інформації для проведення маркетингових досліджень.
Ключові слова: маркетинг, підприємство, ефективність
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ANNOTATIONS
Nagorskaya M.N. Country’s scientific potential: tendencies of development and renovation
Causes of low productivity of the current scientific studies in the Ukraine are revealed, with the help of the
dynamics of science development being traced for the time of independence. Directions of the home science
revival are proposed, in particular, on the basis of the development of innovative technologies being the impetus
of country’s economic growth.
Key words: scientific potential, innovative activity, informative technologies
Pashentsev A.I. Conceptual aspects of industrial enterprises’ influence on the environment
An analysis of the existing models describing influence of industrial enterprises on the environment is
carried out. In particular, the models being related to the USA, Western Europe and the former USSR are
considered. Aspects are offered to form the Ukrainian model in which basic components are singled out.
Key words: industrial enterprises, natural environment, model
Vetrova N.M. An ecological component of the strategy of recreational region development
Modern approaches to the formation of development strategy of separate territories, which have a
recreational specialization, are examined. This is aimed at the managing of ecological security on a regional level.
A complex of specialities in manifestation of ecological risks in the recreational region is defined. Strategic
alternatives for the separate territories are formulated.
Key words: ecological security, regional strategy, recreational territory
Kolesnik V.I. Methodological approaches to the estimation of social development in the region
Basic methods of assessment of the state and development of regional social processes are considered.
Peculiarities of social regional policy are examined.
Key words: social development, region, living standard, regional policy
Shwets I.Yu. Competitiveness of the tourist services: an improvement of management
Main directions to increase competitiveness of the tourist services are considered in the article. It is based
on the cluster model which is designed for the creation of value both for consumers and cluster’s participants.
Key words: competitiveness, tourist services, cluster, coordination center
Skorobogatova T.N. Enterprise’s strategy on the service stage of the logistics development
The author characterizes the present stage of logistics development. Components of enterprise’s strategy as
a whole and applied to service are singled out. An integrated parameter is offered for assessment of enterprise’s
performance in accordance with the chosen strategy.
Key words: logistics, strategy, enterprise, service
Abibulaiev M.S. Applied aspects of the evolutional theory of economy
Theoretical aspects being related to the investigation of innovational processes are considered. They explain
the nature of innovations and provide business entities with market advantages.
Key words: enterprise, innovation, economy
Pozharitskaya I.M. Methodical problems of teaching audit in the universities
Main problems of the method of instruction of the audit subject are determined. Some propositions
concerning an improvement of educational program of the course are formulated.
Key words: audit, method of instruction, methodical problems
Roghatenyuk E.V. Analysis of approaches to structuring of national economy’s financial mechanism
Within the limits of financial mechanism’s organizational structure the author singles out subsystems
designed for organizing, supporting and managing of financial activity. Financial mechanism’s internal structure
consists of two subsystems: financial support and financial regulation.
Key words: financial policy, financial mechanism, financial and credit mechanism, system, subsystem, elements
Ryvkina O.L. Approaches to the correction of enterprise’s strategy in unstable environment
Features of unstable outside environment of enterprise are examined. Approaches to the correction of
enterprise’s strategy are proposed by the means of these features’ combinations in pairs.
Key words: instability, outside environment, strategy, correction
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Zemliachov S.V. Sources of formation of commercial bank’s own capital
External and internal sources favoring to the growth of commercial bank’s own capital are considered. The
author analyses advantages and shortcomings of each of these sources and proposes the ways for the bank’s
capital formation to be improved.
Key words: bank, capital, share, emission, dividend
Nagorskiy Yu.A. Estimation of employees` loyalty as a mechanism to provide them with integrated activity
An estimation of employees` organizational loyalty is directed at the strengthening of their emotional
motivation. As a result, incentive factors of integrated activity make it possible to deepen the process of
employees` identification with the company and their psychological involvement into work.
Key words: organizational loyalty, emotional intellect, integrated activity
Filipenko S.V. Promotion of entrepreneurs’ innovative activity
Directions of the development of innovative activity in the Ukraine are proposed through the formation of
favorable innovative environment. It will promote to civilized market relations in the sphere of intellectual
property, to the concentration of financial resources on the prime directions of scientific-and-technical
development, to the creation of legal standards for innovative business.
Key words: innovative activity, promotion, entrepreneurship
Yezhov S.O. Dynamics of the development of small entrepreneurship in the AR Crimea
Dynamics of the small business development in the Crimea is examined for the period of six years. Both
positive and negative tendencies are revealed.
Key words: entrepreneurship, dynamics, region
Podsmashnaya I.N. Competitiveness of the staff: directions of its increasing in the modern conditions
Securing competitiveness of the staff as a substantial component of enterprise’s competitiveness is
determined as management’s priority. An expediency to separate the processes of formation and realization of
staff’s competitive advantages is proved.
Key words: competitiveness, staff, motivation, working activity
Pavlenko I.G. Strategic directions of recreational complex development in the Autonomous Republic
Crimea
Main directions of management pertaining to the development of recreational complex of the Crimea are
determined. It is proposed on the basis of SWOT- analysis being carried out.
Key words: recreational complex, analysis, development
Kovalenko N.G. Ecological tourism development
Peculiarities of sustainable ecological tourism are considered in the article as a stable part of tourism
activity.
Key words: development, tourism, region
Fadieyeva A.S. An effectiveness and expedience of using diverse methods of management
Administrative, economic, social and psychological methods of management to be applied in the course of
choosing of enterprise’s strategy are presented.
Key words: management, effectiveness, enterprise
Silkin V.V. Bases of alternative ecological energy development
Analysis of existent directions of scientific ground of ecological development of alternative energy and
forming of their summarizing basis is conducted in the article.
Keywords: energy, ecological problems, energy sources.
Zaporozhets N.V. Formation of effective marketing strategy of an enterprise
Recommendation are worked out to improve marketing activity of an enterprise. The scheme of collection
and processing of market information is proposed to carry out marketing studies.
Key words: marketing, enterprise, efficiency
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