АННОТАЦИИ
Ткаченко Т.И., Мельниченко С.В. Социально-экономические проблемы развития туристической сферы в условиях
информатизации общества
Раскрыты основные социально-экономические проблемы функционирования отечественного туризма, определены
предпосылки развития туристической сферы, установлены причины неэффективного использования местных ресурсов для
развития внутреннего и въездного туризма, обоснованы стратегические направления его развития.
Ключевые слова: туризм, развитие, ресурсы.
Пелых А.А. Перспективные направления развития предпринимательства в Украине
Проведен анализ инновационно-инвестиционной деятельности в Украине, определены перспективные направления
развития предпринимательства в условиях инновационной направленности экономики.
Ключевые слова: предпринимательства, развитие, экономика.
Рогатенюк Э.В., Мустафина В.З. Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятий «платежеспособность» и
«ликвидность» предприятия
Обоснована необходимость анализа и оценки ликвидности и платежеспособности предприятий, функционирующих в
условиях конкуренции. Поведен критический анализ основных подходов к трактовке понятий «ликвидность» и
«платежеспособность» предприятия.
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, финансовое состояние предприятия.
Шпакова Д.В. Фонд оплаты труда и пути его совершенствования на современном этапе
Рассмотрены вопросы формирования фонда оплаты труда на предприятии. Проведен анализ динамики состава фонда
заработной платы ОАО «Симферопольский консервный завод им. С.М. Кирова».
Ключевые слова: предприятие, эффективность, фонд оплаты труда.
Анисимов А.А. Проблемы и перспективы развития рынка факторинговых услуг в Украине
Определено состояние отечественного рынка факторинговых услуг. Определены основные факторы, сдерживающие
развитие украинского факторингового рынка.
Ключевые слова: факторинг, кредитование, спрос.
Миронова Т.Л. Инновационное обеспечение социально-экономического развития региона
Приведено методическое обеспечение диагностики современной инновационной деятельности, дана оценка тенденций в
инновационной деятельности АР Крым. Определены предложения по реализации инновационной модели развития на
региональном уровне.
Ключевые слова: инновация, социально-экономическое развитие, регион.
Криворучкина О.В., Климович Г.Б. Диагностика проблем финансового обеспечения инновационной деятельности
отечественных промышленных предприятий
Рассмотрено состояние финансирования инновационной деятельности в Украине. Значительное внимание уделяется
проблемам повышения эффективности управления инновационной политикой и путям улучшения финансирования
инновационного процесса.
Ключевые слова: инновация, предприятие, диагностика.
Акименко Н.В. Усовершенствование организации процесса ипотечного кредитования
Проведен анализ современного состояния ипотечного кредитования в Украине. Выявлены существующие препятствия
дальнейшего развития ипотеки и даны рекомендации по их частичному уменьшению.
Ключевые слова: ипотека, рынок ипотечного кредитования, залог.
Михайлова К.В., Джепаров Н.Н. Методика выбора и оценка эффективности инвестиционного проекта
Разработаны методика выявления перспективных инвестиционных проектов и экономическая эффективность инвестиций
и инвестиционной деятельности предприятия.
Ключевые слова: отдача, капитальные вложения, проект.
Шамилева Э.Э., Бурачевская И.П. Определение эффективности инвестиционной деятельности предприятий АР Крым
Авторами рассмотрены наиболее привлекательные для инвестирования регионы Крыма. Рассмотрели недостатки
инвестиционной политики. Предложили необходимые меры по повышению инвестиционной привлекательности украинской
экономики.
Ключевые слова: эффективность, инвестиции, инвестиционная деятельность..
Слободян К.Н. Роль инвестиционно - инновационной политики в обеспечении устойчивого развития региона
Определены факторы инвестиционной привлекательности региона. Направления регионального развития
инвестиционной деятельности в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: политика, региона, инвестиции.
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Волков И.А. Стратегия управления иностранными инвестициями в экономике АР Крым
Проанализированы аспекты формирования национальной стратегии регулирования инвестиционных процессов, дана
оценка их позитивного и негативного воздействия.
Ключевые слова: стратегия, процесс, инвестиции.
Надвиничний С.А. Принципы и факторы повышения уровня продовольственной безопасности в контексте аграрной
политики Украины
На основе теоретического анализа выделены экономические, социальные, инновационные, международные, правовые
факторы. Определены основные принципы повышения уровня продовольственной безопасности Украины в контексте
государственной аграрной политики.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, государственная аграрная политика.
Волошин А.И. Роль государственного сектора в социально-экономическом развитии страны
Проведен анализ влияния государственного сектора на социально-экономическое развитие страны. Обоснована
необходимость усиления роли государства в экономике Украины.
Ключевые слова: государственный сектор, приватизационные процессы, государственное имущество.
Картавых Л.Г. Контроль как составляющая в управлении финансовой системой государства
Определены особенности исполнения объектами контроля контрольных функций, действующие механизмы реализации
заданий финансового контроля в Украине.
Ключевые слова: контроль, управление, финансы.
Масюра С.И. Основы организации и функционирования бюджета местного самоуправления
Рассмотрены теоретические основы организации и функционирования бюджета местного самоуправления,
проанализированы проблемы и предложены пути их решения.
Ключевые слова: местные бюджеты, бюджетная политика, местное самоуправление
Харин С.А., Кожемякина Т.В. Динамика экономического развития США и перспективы стабильности американской
валюты
Проанализировано современное состояние экономики США. Исследованы проблемы развития, связанные с кризисом
ипотечного кредитования и общего замедления темпов развития экономики.
Ключевые слова: уровень экономического развития, глобализация мировой финансовой системы, инновационное
развитие.
Половинкина А.И. Внешнеэкономическая деятельность в непроизводственной сфере АР Крым
Исследована динамика экспорта и импорта услуг, их структура, стран-партнеров внешнеэкономических отношений.
Раскрываются возможности развития внешнеэкономических связей АР Крым посредством повышения конкурентоспособности
предприятий, предоставляющих услуги.
Ключевые слова: экспорт, импорт, услуга, конкурентоспособность предприятие.
Асаулко В.С. Внешнеэкономические условия управления валютными рисками предприятия индустрии туризма в Украине и в АР
Крым
Проанализированы современные показатели развития внешнеэкономического сектора экономики Украины и АР Крым.
Ключевые слова: валютные риски, внешнеэкономическая деятельность.
Оськина В.Ю. Международная трудовая миграция как часть международного рынка рабочей силы
Рассмотрены и проанализированы процессы международной трудовой миграции, которые являются основой
формирования международного рынка рабочей силы. Предложены решения проблемы данной работы.
Ключевые слова: миграция, рынок рабочей силы.
Соколы И.И., Олейникова Е.А. Эволюция авиатранспортного комплекса южного региона Украины
Раскрыта сущность, основные тенденции и особенности эволюции организационных форм аэропортов Южного региона
Украины за 1991-2007 гг. Научно систематизированы полученные результаты.
Ключевые слова: аэропорт, авиация, регион, транспорт.
Радченко В.А. Преодоление кризисных явлений на предприятиях АПК Украины
Разработаны предложения по преодолению кризисных явлений и повышению эффективности деятельности
агропромышленных формирований.
Ключевые слова: предприятия, агропромышленный комплекс.
Потеева М.А. Методика определения конъюнктуры рынка услуг морских портов
Разработана методика оценки конъюнктуры рынка услуг морского транспорта.
Ключевые слова: морской транспорт, конкуренция на морском транспорте.
Яковенко А.Т., Зятюк Н.В. Проблемы сравнительной оценки принятия решений по выбору вида транспорта с учетом риска
Исследованы проблемы сравнительной оценки и выбора вариантов решений по транспортировке груза с учетом риска.
Ключевые слова: риск, оценка, транспорт.
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Данильченко В.А. Влияние функционирования предприятий оптовой торговли на экономическое развитие АР Крым
Проведен анализ деятельности предприятий оптовой торговли, рассмотрена структура размещения иностранных
инвестиций в сфере оптовой торговли АР Крым. Определена роль оптовой торговли в новых условиях хозяйствования.
Ключевые слова: сфера оптовой торговли, прямые иностранные инвестиции, инфраструктура рынка, территориальное
разделение труда, сбалансированность внутреннего рынка.
Митяев В.В. Состояние и тенденции развития конкурентной ситуации на виноградарско-винодельческом рынке АР Крым
В статье оценена деятельность производителей на рынке виноградарско-винодельческой продукции АР Крым.
Определены факторы, формирующие конкурентные преимущества, рассчитаны показатели конкурентоспособности
виноградарско-винодельческих предприятий, а также определены тенденции развития конкурентной ситуации на виноградарсковинодельческом рынке.
Ключевые слова: конкурентоспособность, виноградарско-винодельческая продукция, монополизация, олигополия.
Волошина С.В., Галабурда Ю.В. Экономический механизм управления процессом эффективности формирования
человеческого капитала предприятия
Обоснован экономический механизм управления формированием человеческого капитала на предприятии, который
основан на выгодах и расходах субъекта ведения хозяйства от инвестиций в развитие персонала. Разработана методика оценки
эффективности инвестиций в формирование человеческого капитала предприятия.
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции в обучение, персонал.
Грицык Е.В. Анализ и систематизация факторов окружающей среды отечественного предприятия
Проведен анализ системы факторов, влияющих на процесс функционирования предприятия. Выявлены основные
причины различной степени важности данных факторов. Предложен подход, позволяющий увеличить возможности управления
внешними факторами через формирование системы интересов заинтересованных сторон.
Ключевые слова: управление, влияющие факторы, заинтересованные стороны.
Артюхова И.В. Стратегия развития предприятия санаторно-курортного комплекса
Разработана стратегия развития курортного предприятия, направленная на повышение качества санаторно-курортного
продукта, соответствующая современным условиям рынка, предусматривающая влияние внешней среды и ресурсный потенциал.
Ключевые слова: качество, санаторно-курортная услуга, стратегия развития, конкурентоспособность.
Ведмедь А.Р., Охрименко Т.А. Повышение эффективности управления персоналом сервисных организаций
Выполнен анализ условий работы персонала сервисных организаций на основе применения принципов менеджмента
Анри Файоля.
Ключевые слова: персона, предприятие, менеджмент .
Оборина А.В. Оценка эффективности деятельности торгового предприятия
Рассмотрен процесс оценки эффективности деятельности торгового предприятия. Предложены пути повышения
показателей эффективности деятельности торгового предприятия (прибыльности и рентабельности).
Ключевые слова: эффективность, прибыль, рентабельность, торговое предприятие.
Онищенко Т.Б. Социальная самозащита как важнейшее мероприятие социального развития трудового коллектива
В статье рассмотрены проблемы социального развития на предприятии, выявлены новые подходы по их решению.
Ключевые слова: развитие, проблемы, предприятие.
Шамилева Э.Э., Брюквина А.С. Анализ резервов повышения прибыльности предприятия «Приднепровская железная
дорога»
Статья посвящена анализу повышения прибыльности предприятия «Приднепровская железная дорога». Раскрыты
основные пути повышения прибыли.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, себестоимость.
Шамилева Э.Э., Ерёменко О.Л. Обучение персонала и повышение квалификации как источник формирования
конкурентных преимуществ компании
Исследована потребность в обучении персонала с позиции работодателя и наемного работника. Выявлены риски, с
которыми сталкиваются обе стороны.
Ключевые слова: обучение, персонал, квалификация, конкуренция.
Ваколюк В.Н. Методы учета затрат на предприятии
Статья посвящена выбору эффективной системы управления затратами предприятия, позволяющей гибко регулировать
производственный процесс, производить адекватную оценку уровня показателей прибыли и рентабельности.
Ключевые слова: затраты, управленческий учет, калькулирование.
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АНОТАЦІЇ
Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В. Соціально-економічні проблеми розвитку туристичної сфери в умовах інформатизації
суспільства
Розкрито основні соціально-економічні проблеми функціонування вітчизняного туризму, визначено чинники розвитку
туристичної сфери, встановлено причини неефективного використання місцевих ресурсів для розвитку внутрішнього та в′їзного
туризму, обґрунтовано стратегічні напрямки його розвитку.
Ключові слова: туризм, розвиток, ресурси.
Пелих О.О. Перспективні напрями розвитку підприємництва в Україні
Проведено аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, визначено перспективні напрями розвитку
підприємництва в умовах інноваційної спрямованості економіки.
Ключові слова: підприємництва, розвиток, економіка.
Рогатенюк Е.В., Мустафіна В.З. Аналіз теоретичних підходів до трактування сутності понять «платоспроможність» і
«ліквідність» підприємства
Обґрунтовано необхідність аналізу й оцінки ліквідності й платоспроможності підприємств, що функціонують в умовах
конкуренції. Проведено критичний аналіз основних підходів до трактування понять «ліквідність» і «платоспроможність»
підприємства.
Ключові слова: платоспроможність, ліквідність, фінансовий стан підприємства.
Шпакова Д.В. Фонд оплати праці і шляхи його вдосконалення на сучасному етапі
Розглянуто питання формування фонду оплати праці на підприємстві. Проведено аналіз динаміки складу фонду
заробітної плати ВАТ "Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кирова".
Ключові слова: підприємство, ефективність, фонд оплати праці.
Анісімов А.А. Проблеми та перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні
Розглянуто стан вітчизняного ринку факторингу. Виявлено головні чинники, які стримують розвиток українського
факторингово ринку.
Ключові слова: факторинг, кредитування, попит.
Миронова Т.Л. Iнноваційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіону
Наведено методичне забезпечення діагностики сучасної інноваційної діяльності, дано оцінку тенденцій у інноваційній
діяльності АР Крим. Визначено пропозиції щодо реалізації інноваційної моделі розвитку на регіональному рівні.
Ключові слова: інновація, соціально-економічний розвиток, регіон.
Криворучкіна О.В., Клімович Г.Б. Діагностика проблем фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних
промислових підприємств
Розглянуто стан фінансування інноваційної діяльності в Україні. Значна увага приділяється проблемам підвищення
ефективності управління інноваційною політикою і шляхам покращання фінансування інноваційного процесу.
Ключові слова: інновація, підприємство, діагностика.
Акименко Н.В. Вдосконалення організації процесу іпотечного кредитування
Проведено аналіз сучасного стану ринку іпотечного кредитування в Україні. Виявлено існуючі перешкоди подальшого
розвитку іпотеки та надано рекомендації щодо їх часткового зменшення.
Ключові слова: іпотека, ринок іпотечного кредитування, застава.
Михайлова К.В., Джепаров Н.Н. Методика вибору і оцінка ефективності інвестиційного проекту
Розроблені методика виявлення перспективних інвестиційних проектів і економічна ефективність інвестицій і
інвестиційної діяльності підприємства.
Ключові слова: віддача, капітальні вкладення, проект.
Шамілева Е.Е., Бурачевська И.П. Визначення ефективності інвестиційної діяльності підприємств АР Крим
Авторами розглянуті найбільш привабливі для інвестування регіони Криму. Розглянули недоліки інвестиційної політики.
Запропонували необхідні міри для підвищення інвестиційної привабливості української економіки з боку держави.
Ключові слова: ефективність, інвестиції, інвестиційна діяльність.
Слободян К.Н. Роль інвестиційно - інноваційної політики в забезпеченні стійкого розвитку регіону
Визначені чинники інвестиційної привабливості регіону. Напрями регіонального розвитку інвестиційної діяльності в
довгостроковій перспективі.
Ключові слова: політика, регіону, інвестиції.
Волков И.А. Стратегія управління іноземними інвестиціями в економіці АР Крим
Проаналізовані аспекти формування національної стратегії регулювання інвестиційних процесів, дана оцінка їх
позитивної і негативної дії.
Ключові слова: стратегія, процес, інвестиції.
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Надвиничний С.А. Принципи та чинники підвищення рівня продовольчої безпеки в контексті аграрної політики України
На основі здійсненого теоретичного пошуку виокремлено економічні, соціальні, інноваційні, міжнародні, правові
чинники. Визначено основні принципи підвищення рівня продовольчої безпеки України в контексті державної аграрної політики.
Ключові слова: продовольча безпека, державна аграрна політика.
Волошин О.I. Роль державного сектору в соцільно-економічному розвитку країни
Проведено аналіз впливу державного сектора на соціально-економічний розвиток країни. Обгрунтовано необхідність
посилення ролі держави в економіці України.
Ключовi слова: державний сектор, приватизаційні процеси, державне майно.
Картавих Л.Г. Контроль як складова в управлінні фінансовою системою держави
Визначені особливості виконання об’єктами контролю контрольних функцій, існуючи механізми реалізації завдань
фінансового контролю в Україні.
Ключові слова: контроль, управління, фінанси
Мацюра С.І. Основи організації та функціонування бюджету місцевого самоврядування
У статті розглянуто теоретичні основи організації та функціонування бюджету місцевого самоврядування, проаналізовано
проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: місцеві бюджети, бюджетна політика, місцеве самоврядування.
Харін С.А., Кожемякіна Т.В. Динаміка економічного розвитку США та перспективи стабільності американської валюти
Проаналізовано сучасний стан економіки США. Досліджено проблеми розвитку, пов’язані з кризою іпотечного
кредитування та загального уповільнення темпів розвитку економіки.
Ключові слова: рівень економічного розвитку, глобалізація світової фінансової системи, інноваційний розвиток.
Половінкіна Г.І. Зовнішньоекономічна діяльність у невиробничій сфері АР Крим
Досліджено динаміку експорту та імпорту послуг, їх структуру, країн-партнерів зовнішньоекономічних відносин.
Розкриваються можливості розвитку зовнішньоекономічних зв'язків АР Крим за допомогою підвищення
конкурентоспроможності підприємств, що надають послуги.
Ключові слова: експорт, імпорт, послуга, конкурентоспроможність підприємство.
Асаулко В.С. Зовнішньоекономічні умови управління валютними ризиками підприємства індустрії туризму в Україні та в
АР Крим
Проаналізовані сучасні показники розвитку зовнішньоекономічного сектора економіки як України, так і АР Крим.
Ключові слова: валютні ризики, зовнішньоекономічна діяльність.
Оськiна В.Ю. Міжнародна трудова міграція як частина міжнародного ринку робочої сили
Розглянуті і проаналізовані процеси міжнародної трудової міграції, які є основою формування міжнародного ринку
робочої сили. Запропоновані рішення проблеми даної роботи.
Ключові слова: міграція, ринок робочої сили.
Соколы І.І., Олійникова Е.А. Еволюція авіатранспортного комплексу південного регіону України
Розкрито сутність, основні тенденції і особливості еволюції організаційних форм аеропортів Південного регіону України
за 1991-2007 рр. Науково систематизовані одержані результати.
Ключові слова: аеропорт, авіація, регіон, транспорт.
Радченко В.О. Подолання кризових явищ на підприємствах АПК України
Розроблені пропозиції по подоланню кризових явищ і підвищенню ефективності діяльності агропромислових формувань.
Ключові слова: підприємства, агропромисловий комплекс.
Потеева М.А. Методика визначення кон'юнктури ринку послуг морських портів
Розроблена методика оцінки кон'юнктури ринку послуг морського транспорту.
Ключові слова: морський транспорт, конкуренція на морському транспорті.
Яковенко А.Т., Зятюк Н.В. Проблеми порівняльної оцінки ухвалення рішень по вибору виду транспорту з урахуванням
ризику
Досліджені проблеми порівняльної оцінки і вибору варіантів рішень по транспортуванню вантажу з урахуванням ризику.
Ключові слова: ризик, оцінка, транспорт.
Данильченко В.О. Вплив функціонування підприємств оптової торгівлі на економічний розвиток АР Крим
У статі проведено аналіз діяльності підприємств оптової торгівлі, розглянута структура розміщення іноземних інвестиції у
сфері оптової торгівлі АР Крим, визначена роль оптової торгівлі у нових умовах господарювання.
Ключові слова: сфера оптової торгівлі, прямі іноземні інвестиції, інфраструктура ринку, територіальне розділення праці,
збалансування внутрішнього ринку.
Мітяєв В.В. Стан і тенденції розвитку конкурентної ситуації на виноградарсько-виноробному ринку АР Крим
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У статті оцінено діяльність виробників на ринку виноградарсько-виноробної продукції АР Крим. Визначено фактори, що
формують конкурентні переваги, розраховано показники конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств, а
також визначено тенденції розвитку конкурентної ситуації на виноградарсько-виноробному ринку.
Ключові слова: конкурентоспроможність, виноградарсько-виноробна продукція, монополізація, олігополія.
Волошина С.В., Галабурда Ю.В. Економічний механізм управління процесом ефективності формування людського
капіталу підприємства
Обґрунтовано економічний механізм управління формуванням людського капіталу на підприємстві, що ґрунтується на
вигодах і витратах суб’єкту господарювання від інвестицій у розвиток персоналу. Розроблено методику оцінювання ефективності
інвестицій у формування людського капіталу підприємства.
Ключові слова: людський капітал, інвестиції у навчання, персонал.
Грицик Е.В. Аналіз та систематизація чинників навколишнього середовища вітчизняного підприємства
У роботі проведений аналіз системи чинників, що впливають на процес функціонування підприємства. Виявлені основні
причини різного ступеня важливості даних чинників. Запропонований підхід, що дозволяє збільшити можливості управління
зовнішніми чинниками через формування системи інтересів зацікавлених сторін.
Ключові слова: управління, чинники, інтереси зацікавлених сторін.
Артюхова І.В. Стратегія розвитку підприємства санаторно-курортного комплексу
Розроблено стратегію розвитку курортного підприємства, яка спрямована на підвищення якості санаторно-курортного
продукту, відповідає сучасним умовам ринку, передбачає вплив зовнішнього середовища й ресурсний потенціал.
Ключові слова: якість, санаторно-курортна послуга, стратегія розвитку, конкурентоспроможність.
Ведмедь А.Р., Охрименко Т.А. Підвищення ефективності управління персоналом сервісних організацій
Виконаний аналіз умов роботи персоналу сервісних організацій на основі вживання принципів менеджменту Анрі
Файоля.
Ключові слова: персона, підприємство, менеджмент.
Оборіна Г.В. Оцінка ефективності діяльності торгівельного підприємства
Розглянуто процес оцінки ефективності діяльності торгівельного підприємства. Запропоновано шляхи підвищення
показників ефективності діяльності торгівельного підприємства (прибутковості та рентабельності).
Ключові слова: ефективність, прибуток, прибутковість, торгівельне підприємство.
Онищенко Т.Б. Соціальний самозахист як найважливіший захід соціального розвитку трудового колективу
В статті розглянуто проблеми соціального розвитку на підприємстві, виявлені нові підходи по їх рішенню.
Ключові слова: розвиток, проблеми, підприємство.
Шамилева Э.Э., Брюквіна А.С. Аналіз резервів підвищення прибутковості підприємства «Придніпровська залізниця»
Стаття присвячена аналізу підвищення прибутковості підприємства «Придніпровська залізниця». Розкрито основні шляхи
підвищення прибутків.
Ключові слова: прибуток, рентабельність, собівартість.
Шамилева Э.Э., Еременко О.Л. Навчання персоналу і підвищення кваліфікації як джерело формування конкурентних переваг
компанії
Досліджена потреба в навчанні персоналу з позиції працедавця і найнятого робітника. Виявлені ризики з якими стикаються
обидві сторони.
Ключові слова: навчання, персонал, кваліфікація, конкуренція.
Ваколюк В.М. Методи обліку витрат на підприємствi
Стаття присвячена вибору ефективної системи управління витратами підприємства, яка дозволяє гнучко регулювати
виробничий процес, проводити адекватну оцінку рівня показників прибутку і рентабельності.
Ключові слова: витрати, управлінський облік, калькуляція.
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ANNOTATIONS
Tkachenko T.I., Melnichenko S.V. Social and economic problems of tourism sphere development in conditions of informatization of
society
The basic socio-economic problems of functioning of domestic tourism are exposed, factors of development of tourist sphere are
defined, reasons of the ineffective use of local resources are set for development of internal and inbound tourism, basic strategic directions of
tourism development are grounded.
Key words: tourism, development.
Pelih A.A. Perspective directions of development of enterprise in Ukraine
The analysis of innovative-investment activity in Ukraine is conducted, perspective directions of development of enterprise in the
conditions of innovative orientation of economy are defined.
Keywords: enterprise, development, economy.
Rogatenuk E.V., Mustafina V.Z. The analysis of theoretical approaches to interpretation of essence concepts «solvency» and
«liquidity» of enterprise
The necessity of analysis and estimation of liquidity and solvency of enterprises functioning in the conditions of market competition
is grounded. The critical analysis of basic approaches of domestic and foreign scientists and specialists to interpretation of essence of concepts
«liquidity» and «solvency» of enterprise is led.
Keywords: financial state of enterprise, solvency, liquidity, liquidity of balance, liquidity of assets, degree of liquidity.
Shpakova D.V. Fund of payment of labour and way of his perfection on the modern stage
In work the questions of forming and composition of fund of payment of labour on an enterprise are considered. The analysis of
dynamics of composition of wage-fund of the «Simferopol cannery after S. Kirov» is conducted.
Keywords: enterprise, efficiency, wage fund.
Anisimov A.A. Problems and prospects in development of the factoring services market in Ukraine
In the article questions of granting factoring services in Ukraine are considered, and similarly problems which have influence on the
Ukrainian state domestic market of factoring services are also oveviewed. The major factors constraining in the development of the Ukrainian
factoring market are defined, the proper conclusions are done.
Keywords: factoring, legislation, demand, credit granting.
Mironova T.L. The innovation ensuring of the socio-economic development of a region
The article provides a systematic ensuring of a diagnostics of contemporary innovation activity. An appraisal of tendencies in
innovation activity for the Autonomous Republic of Crimea is given. Measures on implementation of the innovation development model on
the regional level are proposed.
Keywords: innovation, the socio-economic development, region.
Krivoruchkina O.V., Klimovich G.B. Diagnostic of problems of financial providing of the domestic industrial enterprises’ innovative
activity
State of financing of innovative activity of Ukraine is examined. Considerable attention is given to the problems rising of
management efficiency by an innovative policy and ways of improvement of innovative process financing.
Keywords: innovation, enterprise, diagnostic.
Akimenko N.V. Improvement of the mortgage lending process
An analysis on the present situation of the mortgage lending market in Ukraine is conducted. Present barriers of future mortgage
development are specified and recommendations on their partial diminishing are given.
Key words: mortgage, mortgage lending market, cost of money by mortgage.
Mihaylova C.V., Dgeparov N.N. Method of choice and estimation of efficiency of investment project
The method of exposure of perspective investment projects and economic efficiency of investments and investment activity of
enterprise are developed.
Keywords: return, capital investments, project.
Shamileva E.E., Burachevskaya I.P. Definition of the efficiency of the investment activity of the enterprises of the Autonomus
Republic of the Crimea
Authors touched upon the problems of the most attractive for investment regions of the Crimea. Necessary measures are suggested
for the increasing of the investment attractiveness of the Ukrainian economy from the side of the state.
Key words: efficiency, investments, investment activity.
Slobodyan C.N. Role the investment-innovative policy in providing of steady development of a region
Factors of region’s investment attractiveness are defined. Directions of regional development of investment activity in a long-term
prospect are suggested.
Keywords: policy, region, investment

Экономика Крыма №24, 2008 год

131

Volkov I.A. Strategy of foreign investments management in the economy AR Crimea
The aspects of forming of national strategy of investment processes adjusting are analyzed, estimation of their positive and negative
influence is given.
Keywords: strategy, process, investments.
Nadvynychnyy S.A. Principles and factors of rise of food strength security in context of agrarian policy of Ukraine
On the basis of realizable theoretical analysis economic, social, innovative, international, legal factors are selected. Basic principles of
rise of food strength security of Ukraine are definite in the context of state agrarian policy.
Keywords: food safety, state agrarian policy.
Voloshin A. Role of public sector in social economic development of the country
Analysis of influencing of state sector on socio-economic development of country is conducted. The necessity of strengthening of
role of the state in the economy of Ukraine is grounded.
Keywords: the state sector, the privatization process, the state’s property.
Kartavih L.G. Control as a constituent in the government’s financial system managemen
Structured features of execution by the objects of control the controls functions are determined. The operating mechanisms of tasks’
realization of financial control in Ukraine are considered.
Keywords: control, management, finances.
Masyura S.I. Bases of organization and functioning of budget of local self-government
Theoretical bases of organization and functioning of budget of local self-government are considered in the article, problems and the
ways of their decision are offered.
Keywords: local budgets, fiscal policy, local self-government.
Harіn S.A., Kogemyakіna T.V. Dynamics of the economic development of United States of America and prospect of stability of
American currency
The modern state of economy of the USA is analysed. The problems of development, related to the crisis of the mortgage crediting
and common deceleration of rates of economic development are explored.
Keywords: level of economic development, globalization of the world financial system, innovative development.
Polovinkina A.I. Foreign economic activity in the unproductive sphere AR Crimea
The dynamics of export and import of services, their structure, countries-partners of external economic relations are explored.
Possibilities of development of the external economic communications AR Crimea by means of the increasing the competitiveness of
enterprises providing services open up.
Keywords: export, import, favour, a competitiveness is an enterprise.
Asaulko V.S. External economic conditions of managing rate risks exposure of tourism industry enterprise in Ukraine and in the
Crimea
The modern indices of external economic sector development of the economy in Ukraine and the Crimea are analyzed.
Keywords: exchange rate risks exposure, foreign economic activity.
Oskina V.U. The international labour migration as a part of the international market of a labour
Processes of the international labour migration which are a basis of formation of the international market of a labour are considered
and analysed. Solving of a problem of the given work is offered.
Keywords: migration, the market of a labour.
Sokolu I.I., Oleynicova E.A. Evolution of air complex of south region of Ukraine
Nature, basic tendencies and features of evolution of organizational forms of air-ports of the South region of Ukraine for 1991-2007
years are exposed. Got results are scientifically systematized.
Keywords: air-port, aviation, region, transport.
Radchenco V.A. Overcoming of the crisis phenomena on the enterprises of agroindustrial complex of Ukraine
Suggestions on crisis phenomena overcoming and increase of efficiency of activity of the agroindustrial forming are developed.
Keywords: enterprises, agroindustrial complex.
Poteeva M.A. Method of decision of the state of affairs of market of services of marine ports
The method of estimation of the state of affairs of services market of marine transport is developed.
Keywords: marine transport, competition on a marine transport.
Yacovenco A.T., Zyatyoc N.V. Problems of comparative estimation of acceptance of decisions on the choice of type of transport
taking into account the risk
Problems of comparative estimation and choice of variants of decisions after transporting of load taking into account the risk are
explored.
Keywords: risk, estimation, transport.
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Danilchenko V.А. Influence of the functioning of wholesale trade enterprises on the economical development of Crimea
There are conducted analyses the activity enterprises of wholesale trade, examined structure of accommodated foreign investments in
the sphere of wholesale trade by Crimea, defined the role of wholesale trade in the new conditions of economics in the article.
Keywords: sphere of wholesale trade, the straight foreign investments, infrastructure of market, territorial division of labour,
balancing the inside of market.
Mityaev V.V. The condition and tendencies of development of the competitive situation on grape and wine market of the Crimea
The activity of manufacturers in the grape and wine market of the Crimea is appreciated. The factors forming competitive advantages
are determined. The parameters of competitiveness of the grape and wine enterprises are designed. Also tendencies of development of
competitive situation on the grape and wine market are determined.
Key words: competitiveness, grape and wine production, monopoly, oligopoly.
Voloshina S.V., Galaburda Yu.V. Economic mechanism of management of efficiency process of enterprise’s human capital forming
The economic mechanism of management of human capital forming on an enterprise, which is based on benefits and charges of
subject of manage from investments in development of personnel, is grounded. The method of estimation of investments efficiency in
forming of human capital of enterprise is developed.
Keywords: human capital, investments in teaching, personnel.
Gritsyk K.V. Analysis and systematization of factors of environment of domestic enterprise
The analysis of the system of factors, influencing on the process of functioning of enterprise is conducted. Principal reasons of
different degree of importance of these factors are exposed. An approach, allowing to increase possibilities of management external factors
through forming of the system of interests of the interested parties is offered.
Keywords: management, factors, interests of the interested parties.
Artukhоva I.V. Strategy of development of the enterprise of a sanatorium complex on the basis of improvement of services’ quality
Strategy of development of the resort enterprise which is directed on improvement of quality of a sanatorium product is developed. It
should answer modern conditions of the market, provide influence of an environment and resource potential.
Key-words: quality, sanatorium service, strategy of development, competitiveness.
Vedmed A.R., Ohrimenco T.A. Increase of efficiency of management by the personnel of service organizations
Analysis of work conditions of personnel of service organizations on the basis of the use of principles of management Anri Fayolya
is executed.
Keywords: person, enterprise, management.
Oborina A.V. Appreciation of efficiency of trade enterprise's activity
The process of evaluation of trade enterprise's activity was considered in the given article. The ways of increasing indexes of
efficiency of trade enterprise's activity (profitability) were proposed by author.
Keywords: efficiency, income, profitability, auction enterprise.
Onishenco T.B. Social self-defence as the most important measure of social development of labour collective
In the article the problems of social development on an enterprise are exposed. New approaches on their decision are considered.
Keywords: development, problems, enterprise.
Shamileva E.E., Brukvina A.S. Analysis of backlogs of increase of profitability of enterprise the «Pridneprovskaya railway»
The article is devoted to the analysis of increase of profitability of enterprise the «Pridneprovskaya railway». The basic ways of
increase are exposed, which would fit for organizations of different orientation and operating in different spheres.
Keywords: income, profitability, prime price.
Shamileva E.E., Eremenko O.L. Teaching of personnel and in-plant training as source of forming of competitive edges of company
The modern state of teaching of personnel is analysed. A necessity is explored in teaching personnel from position of employer and
hired worker. Risks are exposed which both sides run into.
Keywords: teaching, personnel, qualification, competition.
Vakolyuk V.N. Methods of account expenses on an enterprise
Work is devoted to an actual for today question - choice of the effective control of the expenses of enterprise system. Thus an account
of expenses is the major instrument of management an enterprise, because it allows flexibly to regulate a production process, make the
adequate estimation of level of indexes arrived to profitability, attained on an enterprise.
Keywords: expenses, administrative account, calculation.
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