АННОТАЦИИ
Апатова Н.В., Узунов В.Н. Проблемы государственной инновационной политики в Украине
Определены институциональные факторы, способствующие формированию эффективной инновационной
политики государства.
Ключевые слова: политика, общество, инновации, государство
Колесник В.И. Методологические принципы построения системы региональных расчетов
Рассмотрены статистические методы построения системы региональных расчетов, выявлены проблемы и
предложены пути их решения.
Ключевые слова: система региональных расчетов, валовый региональный продукт.
Матукова А.И. Мотивационный механизм активизации политики занятости
Раскрывается сущность мотивационного механизма активизации политики занятости, даются практические
рекомендации по совершенствованию политики занятости на основе его применения.
Ключевые слова: занятость, мотивационный механизм, оплата труда
Сушкова Е.Е. Анализ подходов к оценке уровня налоговой нагрузки как фактора экономического развития
региона
Проанализированы существующие подходы к оценке налоговой нагрузки, возможности их применения на
региональном уровне и степень влияния налоговой нагрузки на темпы экономического развития региона.
Ключевые слова: регион, налоговая система, налоговая нагрузка, экономическое развитие
Романюк Е.В. Формирование продуктивной занятости в АР Крым
Рассмотрены вопросы увеличения занятости в АР Крым и проблемы формирования продуктивной занятости.
Ключевые слова: рынок труда, трудовое законодательство, продуктивная занятость, работник, работодатель
Плаксин В.И., Горбачева О.В. Методология механизма синергетического риска хозяйственных систем
Рассмотрена экономическая безопасность предприятия, предложен механизм ее обеспечения.
Ключевые слова: риск, модель, решение
Пан Л.В., Абрамович О.К. Комплекс маркетинга и его роль в условиях коммуникационной эры маркетинга
Статья посвящена анализу различных концепций маркетинга и определению оптимального маркетингового микса
в функционировании компаний в современных условиях.
Ключевые слова: стратегия, модель, маркетинговые коммуникации
Куценко А.В. Концептуальные положения управления эффективностью деятельности предприятия
Сформулированы методические положения по оценке управления эффективностью деятельности предприятия.
Ключевые слова: управление, эффективность, предприятие
Яремко И.Й. Формирование стоимости предприятия: гипотезы, основополагающие принципы, инструментарий
Рассмотрены методические подходы к измерению стоимости предприятия и бизнеса, а также критерии оценки
эффективности функционирования современного предприятия.
Ключевые слова: капитализация, теория стоимости, стоимость предприятия
Журан Е.А. Выбор информационных технологий для построения и функционирования систем качества на
предприятиях
Рассмотрены существующие программные средства для построения и функционирования систем качества на
предприятиях, приведена сравнительная характеристика их функциональных возможностей.
Ключевые слова: система, качество, информационные технологии
Радько В.М. Научный генезис категории "конкурентоспособность"
Обобщенны теоретические основы категории "конкурентоспособность", углублено понимание ее экономической
сущности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, категория, предприятие
Чубай В.Н., Ясинская А.И. Оптимизация затрат машиностроительного предприятия на основании системного подхода
Предложена модель оптимальности затрат. Выделены группы рисков, связанных с управлением затратами.
Ключевые слова: затраты, оптимизация, системный подход
Пашенцев А.И., Шахова Н.В. Экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха промышленными
предприятиями
Предложена компьютерная программа расчета экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха
промышленными предприятиями

Ключевые слова: предприятие, экономический ущерб, загрязняющие вещества
Волков Д.П., Измайлова О.О. Аналитические методы финансового аудита и их влияние на эффективность
деятельности предприятий
Определено влияние финансового аудита на эффективность деятельности предприятий разных форм
собственности.
Ключевые слова: аудит, анализ, предприятие
Воробьев Ю.Н., Коцюба М.П. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности
В статье исследованы основные теоретические и практические аспекты налогового регулирования
инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: налоги, налоговое регулирование, инвестиционная деятельность, инструменты налогового
регулирования
Ермоленко А.Г. Развитие инвестиционной деятельности в АР Крым
Проведен анализ данных о фактически освоенных объемах инвестиций, структуре и источниках финансирования.
Выявлены особенности современного этапа развития инвестиционной деятельности в АР Крым.
Ключевые слова: инвестиции, структура, основные средства, инвестиционная деятельность
Акименко Н.В., Шуманова Ю.А. Формирование эффективной политики управления научно-техническими
инновациями энергокомпаний
На основе исследования мирового и отечественного опыта инновационного развития энергокомпаний
предложены порядок и содержание этапов формирования эффективной политики управления научно-техническими
инновациями.
Ключевые слова: инновации, электроэнергетика, научно-технический прогресс
Цёхла С.Ю. Управление развитием курортно-рекреационной сферы на основе совершенствования качества услуг
Исследован уровень качества курортно-рекреационных услуг, представлена экономико-математическая модель
зависимости качества услуг от их цены. Предложены направления совершенствования работы здравниц для обеспечения
эффективного функционирования и развития санаторно-курортной отрасли.
Ключевые слова: управление, цена, качество, курортно-рекреационная сфера
Мартовой А.В. Использование интернет-маркетинга предприятиями индустрии туризма
Рассмотрены тенденции использования интернет-маркетинга туристическими предприятиями. Обосновано, что
интернет-маркетинг - эффективный инструмент повышения объемов продаж туристических услуг.
Ключевые слова: услуга, интернет-маркетинг, предприятие, индустрия туризма
Артюхова И.В. Оценка социально-экономического эффекта деятельности санаторно-курортного комплекса АР
Крым
Осуществлена оценка показателей социально-экономического эффекта деятельности предприятий санаторнокурортного комплекса.
Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, санаторно-курортная услуга, экономический эффект
Кожухова Н.Н. Сущность и особенности внешнеэкономической деятельности предприятия
Обобщены подходы к определению сущности внешнеэкономической деятельности предприятия. Выделены
элементы мотивационного механизма внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: предприятие, внешнеэкономическая деятельность, мотивационный механизм
Смернецкая Е.В. Система мотивации бухгалтера сельскохозяйственного предприятия
Проанализированы элементы системы мотивации персонала предприятия. Определены этапы формирования
системы мотивации работников бухгалтерской службы сельскохозяйственного предприятия.
Ключевые слова: мотивация, стимулы, система, предприятие.
Шокало С.И. Перспективы развития рекреационно-туристических услуг в Украине
Рассмотрены главные черты инвестиционного климата в Украине, сформулированы предложения для увеличения
объемов инвестирования рекреационно-туристической сферы.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, рекреация, туризм

АНОТАЦІЇ
Апатова Н.В., Узунов В.М. Проблеми державної інноваційної політики в Україні
Визначені інституційні чинники, що сприяють формуванню ефективної інноваційної політики держави.
Ключові слова: політика, суспільство, інновації, держава
Колесник В.І. Методологічні принципи побудови системи регіонального рахівництва
Розглянуто статистичні методи побудови системи регіональних розрахунків, виявлено проблеми та запропоновано
шляхи їх вирішення.
Ключові слова: система регіональних розрахунків, валовий регіональний продукт
Матукова Г.І. Мотиваційний механізм активізації політики зайнятості
Розкривається суть мотиваційного механізму активізації політики зайнятості, надаються практичні рекомендації
щодо вдосконалення політики зайнятості на основі його застосування.
Ключові слова: зайнятість, мотиваційний механізм, оплата праці
Сушкова О.Є. Аналіз підходів до оцінки рівня податкового навантаження як чинника економічного розвитку
регіону
Проаналізовано існуючі підходи до оцінки податкового навантаження, можливість їх застосування на
регіональному рівні та ступінь впливу податкового навантаження на темпи економічного розвитку регіону.
Ключові слова: регіон, податкова система, податкове навантаження, економічний розвиток
Романюк О.В. Формування продуктивної зайнятості в АР Крим
Розглянуто питання збільшення зайнятості в АР Крим та проблеми формування продуктивної зайнятості.
Ключові слова: ринок праці, трудове законодавство, продуктивна зайнятість, працівник, роботодавець
Плаксин В.І., Горбачова О.В. Методологія механізму синергетичного ризику господарських систем
Розглянуто економічну безпеку підприємства, запропоновано механізм її забезпечення.
Ключові слова: ризик, модель, рішення
Пан Л.В., Абрамович О.К. Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу
Статтю присвячено аналізу різних концепцій маркетингу та визначенню оптимального маркетингового міксу у
функціонуванні компаній в сучасних умовах.
Ключові слова: стратегія, модель, маркетингові комунікації
Куценко А.В. Концептуальні положення управління ефективністю діяльності підприємства
Сформульовано методичні положення щодо оцінки управління ефективністю діяльності підприємства.
Ключові слова: управління, ефективність, підприємство
Яремко І.Й. Формування вартості підприємства: гіпотези, основоположні засади, інструментарій
Розглянуто методичні підходи до виміру вартості підприємства і бізнесу, а також критерії оцінки ефективності
функціонування сучасного підприємства.
Ключові слова: капіталізація, теорія вартості, вартість підприємства
Журан О.А. Вибір інформаційних технологій для побудови і функціонування систем якості на підприємствах
Розглянуто існуючі програмні засоби для побудови і функціонування систем якості на підприємствах, наведена
порівняльна характеристика їх функціональних можливостей.
Ключові слова: система, якість, інформаційні технології
Радько В.М. Науковий генезіс категорії "конкурентоспроможність"
Узагальнено теоретичні засади категорії "конкурентоспроможність", поглиблено розуміння її економічної
сутності.
Ключові слова: конкурентоспроможність, категорія, підприємство
Чубай В.М., Ясінська А.І. Оптимізація витрат машинобудівного підприємства на засадах системного підходу
Запропоновано модель оптимальності витрат. Виділені групи ризиків, пов'язаних з управлінням витратами.
Ключові слова: витрати, оптимізація, системний підхід

Пашенцев О.І., Шахова Н.В. Економічний збиток від забруднення атмосферного повітря промисловими
підприємствами
Запропоновано комп'ютерну програму розрахунку економічного збитку від забруднення атмосферного повітря
промисловими підприємствами
Ключові слова: підприємство, економічний збиток, забруднюючі речовини
Волков Д.П., Ізмайлова О.О. Аналітичні методи фінансового аудиту та їх вплив на ефективність діяльності
підприємств
Визначено вплив фінансового аудиту на ефективність діяльності підприємств різних форм власності.
Ключові слова: аудит, аналіз, підприємство
Воробйов Ю.М., Коцюба М.П. Податкове регулювання інвестиційної діяльності
В статті досліджуються основні теоретичні й практичні аспекти податкового регулювання інвестиційної
діяльності.
Ключові слова: податки, податкове регулювання, інвестиційна діяльність, інструменти податкового регулювання
Єрмоленко О.Г. Розвиток інвестиційної діяльності в АР Крим
Проведено аналіз даних щодо фактично засвоєних об'ємів інвестицій, структури та джерел фінансування.
Визначені особливості сучасного етапу розвитку інвестиційної діяльності в АР Крим.
Ключові слова: інвестиції, структура, основні засоби, інвестиційна діяльність
Акименко Н.В., Шуманова Ю.О. Формування ефективної політики управління науково-технічними інноваціями
енергокомпаній
На основі дослідження світового та вітчизняного досвіду інноваційного розвитку енергокомпаній запропоновано
порядок та зміст етапів формування ефективної політики управління науково-технічними інноваціями.
Ключові слова: інновації, електроенергетика, науково-технічний прогрес
Цьохла С.Ю. Управління розвитком курортно-рекреаційної сфери на основі вдосконалення якості послуг
Досліджено рівень якості курортно-рекреаційних послуг, представлено економіко-математичну модель залежності
якості послуг від їх ціни. Запропоновано напрямки вдосконалення роботи оздоровниць для забезпечення ефективного
функціонування та розвитку санаторно-курортної галузі.
Ключові слова: управління, ціна, якість, курортно-рекреаційна сфера
Мартовой А.В. Використання інтернет-маркетингу підприємствами індустрії туризму
Розглянуто тенденції використання інтернет-маркетингу туристичними підприємствами. Виявлено, що інтернетмаркетинг - ефективний інструмент підвищення обсягів продажів туристичних послуг.
Ключові слова: послуга, інтернет-маркетинг, підприємство, індустрія туризму
Артюхова І.В. Оцінка соціально-економічного ефекту діяльності санаторно-курортного комплексу АР Крим
Здійснено оцінку показників соціально-економічного ефекту діяльності підприємств санаторно-курортного
комплексу.
Ключові слова: якість, конкурентоспроможність, санаторно-курортна послуга, економічний ефект
Кожухова Н.М. Сутність та особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Узагальнено підходи до визначення сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Виділені елементи
мотиваційного механізму зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, мотиваційний механізм
Смернецька Є.В. Система мотивації бухгалтера сільськогосподарського підприємства
Проаналізовано елементи системи мотивації персоналу підприємства. Визначено етапи формування системи
мотивації працівників бухгалтерської служби сільськогосподарського підприємства.
Ключові слова: мотивація, стимули, система, підприємство
Шокало С.І. Перспективи розвитку рекреаційно-туристичних послуг в Україні
Розглянуто головні риси інвестиційного клімату в Україні, сформульовано пропозиції щодо збільшення об'ємів
інвестування рекреаційно-туристичної сфери.
Ключові слова: інвестиції, інновації, рекреація, туризм

ANNOTATIONS
Apatova N.V., Uzunov V.N. The problems of the state innovation policy in Ukraine
Institutional factors favouring the formation of effective state innovation policy are determined.
Keywords: policy, society, innovations, state
Kolesnik V.I. The system of regional accounts: methodological principles of formation
Statistical methods concerning formation of the system of regional accounts are considered, a set of problems with the ways
of their solution is singled out.
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