АННОТАЦИИ
Нагорская М.Н. Особенности управления конкурентоспособностью предприятия
На базе анализа теоретического и практического опыта сформулированы понятия конкурентоспособности
предприятия, производства, продукции, предложены критерии оценки конкурентоспособности продукции, сделаны
обобщения по формированию конкурентоспособности на различных уровнях.
Ключевые слова: конкурентоспособность, интегральный показатель, цена, качество продукции.
Тарасевич О. В., Нестеров Г. Г. Формирование хозяйственных отношений в условиях перехода к социальноориентированной рыночной экономике
На основании обобщения зарубежного и отечественного опыта определено современное состояние и
перспективы развития хозяйственных отношений при переходе к социально ориентированной рыночной экономике
в городах и регионах Украины.
Ключевые слова: развитие, хозяйственные отношения, рыночная экономика.
Нагорский Ю.А. Концепция стимулирующей оценки персонала организации
Исследованы проблемы оценки персонала организации, выявлены характеристики механизма согласования
целей организации с интересами работников.
Ключевые слова: оценка персонала, огранизационно- мотивационный механизм, компетентность работников.
Подсмашная И.Н. Системный подход к управлению конкурентоспособностью рекреационных услуг
Рассмотрены особенности управления конкурентоспособностью услуг, в том числе рекреационных. Выделены
этапы планирования и описан организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью
рекреационных услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность, услуги, механизм управления.
Тарасюк В.Д. Теоретические подходы к определению содержания организационной культуры
На основе проведенных исследований рассмотрены определения понятия «организационная культура», ее
структура и элементы. Систематизированы подходы к определению «организационная культура».
Ключевые слова: организационная культура, структура, элементы организационной культуры.
Канов А.А. Деятельность государственных предприятий в современном национальном хозяйстве
Рассмотрены вопросы деятельности государственных предприятий в современных национальных хозяйствах.
На примере мексиканских государственных предприятий показано, что они формируют оптимальные внешние
условия социально-экономической жизнедеятельности для других экономических агентов национальной
экономики. Отмечено, что многие государственные предприятия страны даже в условиях рыночных ограничений
обеспечивают положительные результаты своей финансово-хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: государственные предприятия, ценовая политика государственных предприятий,
убыточность государственных предприятий, трансферты и субсидии правительства для государственных
предприятий.
Пашенцев А.И., Пашенцева А.В. Методические подходы к оценке экологической составляющей защиты
окружающей среды
Рассмотрены подходы к определению оценки экологической надежности и ее меры на примере
Причерноморского экономического района, которые отличны от вероятностного метода. Предложены пределы
изменения этих показателей, которые определены на основе реального экологического состояния исследуемого
района.
Ключевые слова: экологическая надежность, мера защиты окружающей среды.
Ергин С.М. Институциональные подходы к государственному регулированию сектора добычи строительноминерального сырья в Украине
В статье раскрываются институциональные механизмы классификации строительно-минерального сырья и
функционирования сектора по его добычи, а также представлена схема общегосударственного управления сектора
добычи строительно-минерального сырья в Украине.
Ключевые слова: институциональный подход, государственное регулирование, управленческая иерархия,
сектор добычи строительно-минерального сырья.
Кравченко Л.А., Радько А.А. Некоторые составляющие индекса человеческого развития в АР Крым:
реальность и поиск решения проблем
В статье исследуются региональные аспекты формирования человеческого капитала, анализируется динамика
индекса человеческого развития в АРК, рассматриваются проблемы обеспечения экологической безопасности и
охраны здоровья населения региона.

Ключевые слова: человеческий капитал, индекс человеческого развития, демография, охрана здоровья,
экологическая безопасность, регион.
Абаева И.В. Проблемы управления твердыми бытовыми отходами в АР Крым
Проанализированы объемы образования твердых бытовых отходов, системы учета и управления ТБО.
Представлена графическая схема существующей системы управления оборотом отходов, сформулированы
основные направления развития управления обращением с твердыми бытовыми отходами.
Ключевые слова: отходы, вторичное сырье, управление твердыми бытовыми отходами.
Романюк Е.В. Эффективно функционирующие рабочие места – залог высокопродуктивной занятости региона
В статье рассмотрены существующие рабочие места в регионе, выявлены проблемы создания новых и
реконструкции действующих рабочих мест и предложены пути их решения.
Ключевые слова: рабочие места, рынок труда, занятость, работник, работодатель, безработица.
Апатова Н.В. Институциональный фактор инновационного развития
Рассмотрены особенности формирования институтов в Украине, их роль в инновационном развитии
государства и регионов.
Ключевые слова: государство, регион, институты, инновационное развитие.
Абибуллаев М.С. К вопросу страхования инвестиций в человеческий капитал предприятия
В статье раскрываются проблемные вопросы роли и места человеческого капитала для инновационного
развития предприятий. Представлена характеристика рисков инвестирования в человеческий капитал предприятия в
условиях его инновационного развития. Предложен методический инструментарий страховой защиты от указанных
рисков.
Ключевые слова: инновационное развитие предприятия, человеческий капитал, риски, страхование.
Кондратьева А.Н., Севастьянова О.В. Формирование инновационного кадрового потенциала на предприятиях
Украині
Рассмотрены подходы к развитию инновационного потенциала предприятия, значение кадров инновационного
типа и предпосылки их формирования в Украине. Определены качественные составляющие инновационных
возможностей работников, а также предложены мероприятия по управлению развитием инновационного
потенциала и формированию эффективной кадровой составляющей инновационного развития экономики Украины.
Ключевые слова: инновационный потенциал предприятия, кадры инновационного типа, инновационный труд,
подготовка инновационных кадров.
Евсейцева Е.С., Бондаренко Е.С. Особенности оценки внешней и внутренней среды предприятия в
современных условиях
Исследован процесс проведения диагностики в процессе реструктуризации предприятий и обоснованна
необходимость осуществления маркетинговой диагностики. Предлагается с целью повышения эффективности
маркетинговой деятельности внедрить на предприятиях составление маркетинговых карт факторов макро- и микросреды. Предложенная методика, на основании индикаторов маркетинговой среды, позволяет оценить уровень
приспособления предприятия к влиянию внешней среды и уровень согласования управления факторами внутренней
среды.
Ключевые слова: реструктуризация предприятий, маркетинговая диагностика, внутренняя и внешняя среда.
Бекиров Р.Д. Устойчивость работы предприятий рекреационного коплекса в кризисной ситуации
В статье представлены результаты научного исследования изменения производительности ресурсов и фактов,
воздействия на стабильность работы предприятий рекреационно-туристического комплекса в различных
состояниях национального хозяйства.
Ключевые слова: рекреационно-туристическая услуга, устойчивость экономики, производственная функция,
эластичность факторной структуры.
Адырова Т.И. Стратегическая концепция стоимостной цепочки и выявление возможностей относительно
снижения издержек
В статье установлены аспекты формирования стратегии снижения расходов предприятия на основе
выявленных резервов снижения расходов и создание ключевых компетенций на всех этапах стоимостной цепи.
Определены составные компоненты процесса оценивания стратегии.
Ключевые слова. стратегия снижения расходов, резервы производства, компетенция, стоимостная цепь, анализ
безубыточности.
Новик Л.И. Разработка бизнес-плана как инструмент совершенствования управления в малых гостиницах
В статье обоснована необходимость совершенствования управления в малых гостиницах на основе бизнеспланирования. Предложена последовательность и дана характеристика этапов разработки бизнес-плана малой
гостиницы, исходя из специфики данного средства размещения по обслуживанию туристов.

Ключевые слова: управление, бизнес-план, услуга, индустрия туризма, малая гостиница.
Цёхла С.Ю. Система управления качеством туристско-рекреационного продукта
В статье проведен анализ современного уровня обслуживания в сфере туризма, представлены экспертные
оценки качества туристско-рекреационного продукта Крыма. Выполнена систематизация элементов повышения
качества услуг. Предложена организация отраслевой системы управления качеством.
Ключевые слова: уровень обслуживания, сфера туризма, оценка качества, туристско-рекреационный продукт,
система управления качеством.
Борзенкова А.А. Особенности функционирования санаторно-курортных предприятий АР Крым.
В статье выделены факторы, обуславливающие развитие санаторно-курортной отрасли АР Крым; определены
аспекты, определяющие современное функционирование санаторно-курортных предприятий.
Ключевые слова: санаторно-курортная деятельность, санаторно-курортные предприятия, услуги.
Чернявая А.Л. Информационные системы маркетинговых коммуникаций в сельском зеленом туризме
В статье рассматриваются проблемы системы распространения информации о сельском зеленом туризме и
предложены маркетинговые коммуникационные рекомендации по формированию систем распространения
информации о сельском зеленом туризме.
Ключевые слова: сельский зеленый туризм, маркетинговые коммуникации, маркетинговые информационные
системы, Интернет.
Ивенина А.В. Эффективность современных инновационных технологий в стратегическом управлении
туристскими предприятиями
Обосновано, что применение инновационных технологий при разработке стратегии является эффективным
способом достижения целей туристского предприятия.
Ключевые слова: инновации, управление, туризм.
Хатикова З.В. Оценка эффективности управления имиджем в сфере обслуживания туристов
Рассмотрена сущность, специфика и особенности оценки эффективности управления имиджем в сфере
обслуживания туристов. Проведена качественная и количественная оценка эффективности управления имиджем
трех предприятий сферы обслуживания туристов (гостиниц) – лидеров туристического рынка региона Большая
Ялта.
Ключевые слова: имидж, эффективность управления, качественная оценка, количественная оценка.
Кочкуров А.М. Методические подходы к планированию и прогнозированию трудоресурсного потенциала
курортно-рекреационного комплекса Крыма
Рассмотрены методические подходы к планированию и прогнозированию трудоресурсного потенциала
курортно-рекреационного комплекса АР Крым с учетом сезонного характера функционирования отрасли.
Обоснована необходимость разработки сравнительного прогноза трудоресурсного потенциала предложения
рабочей силы и экономической емкости рынка труда.
Ключевые слова: трудоресурсный потенциал, курортно-рекреационный комплекс, емкость рынка труда.
Сергеева Е.А. Формирование современной модели регулирования туристской деятельности в АРК
Проведен анализ моделей управления туризмом. Обосновано, что саморегулирование рынка туризма является
необходимым условием его функционирования.
Ключевые слова: рынок, туризм, государственное регулирование.
Фальковский Д.С. Особенности развития сельского зеленого туризма в Крыму
Раскрыта сущность сельского зеленого туризма, рассмотрены особенности современного состояния и развития
сельского зеленого туризма в Крыму, исследованы позитивные и негативные тенденции этого процесса.
Ключевые слова: перспектива, развитие, ресурсы, усадьба, сельский зеленый туризм.
Спиридонов В.В., Зинченко Д.Ю. Оптимизация инвестиционной стратегии компании по управлению
активами в условиях современного состояния фондового рынка Украины
В работе проанализировано состояние фондового рынка на Украине и предложены методы оптимизации
инвестиционной стратегии компаний по управлению активами.

АНОТАЦІЇ
Нагорська М.М. Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства
На базі аналізу теоретичного та практичного досвіду сформульовано поняття конкурентоспроможності
підприємства, виробництва, продукції, запропоновано критерії оцінки конкурентоспроможності продукції, зроблені
узагальнення щодо формування конкурентоспроможності на різних рівнях.
Ключові слова: конкурентоспроможність, інтегральний показник, ціна, якість продукції.
Тарасевич О.В., Нестеров Г.Г. Формування господарських відносин в умовах переходу до соціальноорієнтованої ринкової економіки
На основі узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду визначено сучасний стан та перспективи розвитку
господарських відносин при переході до соціально орієнтованої ринкової економіки в містах і регіонах України.
Ключові слова: розвиток, господарські відносини, ринкова економіка.
Нагорський Ю.А. Концепція стимулюючої оцінки персоналу організації
Досліджено проблеми оцінки персоналу організації, виявлено характеристики механізму узгодження цілей
організації з інтересами працівників.
Ключові слова: оцінка персоналу, огранізаціонно-мотиваційний механізм, компетентність працівників.
Подсмашна І. М. Системний підхід до керування конкурентоспроможністю рекреаційних послуг
Розглянуті особливості управління конкурентоспроможністю послуг, у тому числі й рекреаційних. Виділено
етапи планування та описано організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю
рекреаційних послуг.
Ключові слова: конкурентоспроможність, послуги, механізм управління.
Тарасюк В.Д. Теоретичні підходи до визначення змісту організаційної культури
На основі проведених досліджень розглянуто визначення поняття «організаційна культура», її структура і
елементи. Систематизовано підходи до визначення «організаційна культура».
Ключові слова: організаційна культура, структура, елементи організаційної культури.
Канов О.О. Діяльність державних підприємств в сучасному національному господарстві
Розглянуто питання діяльності державних підприємств у сучасних національних господарствах. На прикладі
мексиканських державних підприємств показано, що вони формують оптимальні зовнішні умови соціальноекономічної життєдіяльності для інших економічних агентів національної економіки. Відзначено, що багато
державних підприємств країни навіть в умовах ринкових обмежень забезпечують позитивні результати своєї
фінансово-господарської діяльності.
Ключові слова: державні підприємства, цінова політика державних підприємств, збитковість державних
підприємств, трансферти й субсидії уряду для державних підприємств.
Пашенцев О.І., Пашенцева А.В. Методичні підходи до оцінки екологічної складової захисту навколишнього
середовища
Розглянуто підходи щодо оцінки екологічної надійності та її міри на прикладі Причорноморського
економічного району, які відмінні від імовірнісного методу. Запропоновано межі зміни цих показників, які
визначені на прикладі сучасного екологічного стану досліджуваного району.
Ключові слова: екологічна надійність, міра захисту навколишнього природного середовища
Єргін С.М. Інституційні підходи до державного регулювання сектора видобутку будівельно-мінеральної
сировини в Україні
У статті розкриваються інституційні механізми класифікації будівельно-мінеральної сировини та
функціонування сектора за його видобутку, а також представлена схема загальнодержавного управління сектора
видобутку будівельно-мінеральної сировини в Україні.
Ключові слова: інституційний підхід, державне регулювання, управлінська ієрархія, сектор видобутку
будівельно-мінеральної сировини.
Кравченко Л.А, Радько А.А. Деякі складові індексу людського розвитку в АР Крим: реальність та пошук
вирішення проблем
У статті досліджено регіональні аспекти формування людського капіталу, проаналізовано динаміку індексу
людського розвитку а АРК, розглянуто проблеми забезпечення екологічної безпеки та охорони здоров’я населення
регіону.
Ключові слова: людський капітал, індекс людського розвитку, демографія, охорона здоров’я, екологічна
безпека, регіон.

Абаєва І.В. Проблеми управління твердими побутовими відходами в АР Крим
Проаналізовано обсяги утворення твердих побутових відходів, системи обліку й керування ТБО. Представлено
графічну схему існуючої системи керування оборотом відходів. Сформульовано основні напрямки розвитку
керування обігом із твердими побутовими відходами.
Ключові слова: відходи, вторинна сировина, керування твердими побутовими відходами.
Романюк О.В. Ефективно функціонуючі робочі місця - застава високопродуктивної зайнятості регіону
У статті розглянуті існуючі робочі місця в регіоні, виявлені проблеми створення нових і реконструкції діючих
робочих місць і запропоновані шляхи їх розв'язку.
Ключові слова: робочі місця, ринок праці, зайнятість, працівник, роботодавець, безробіття.
Апатова Н.В. Інституційний фактор інноваційного розвитку
Розглянуто особливості формування інститутів в Україні, їх роль в інноваційному розвитку держави та
регіонів.
Ключові слова: держава, регіон, інститути, інноваційний розвиток.
Абібуллаєв М.С. До питання страхування інвестицій у людський капітал підприємств
У статті розкриваються проблемні питання щодо ролі людського капіталу для інноваційного розвитку
підприємств. Наведено характеристику ризиків інвестування у людський капітал підприємства в умовах його
інноваційного розвитку. Запропоновано методичний інструментарій страхового захисту від вказаних ризиків.
Ключові слова: інноваційний розвиток підприємства, людський капітал, ризики, страхування.
Кондратьєва А.М., Севастьянова О.В. Формування інноваційного кадрового потенціалу підприємства в
Україні
У статті розглянуті підходи до розвитку інноваційного потенціалу підприємства, значення кадрів
інноваційного типу і передумови їх формування в Україні. Визначені якісні складові інноваційних можливостей
працівників, а також запропоновані заходи з управління розвитком інноваційного потенціалу і формування
ефективної кадрової складової інноваційного розвитку економіки України.
Ключові слова: інноваційний потенціал підприємства, кадри інноваційного типу, інноваційна праця,
підготовка інноваційних кадрів.
Євсейцева О.С., Бондаренко О.С. Особливості оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства у
сучасних умовах
Досліджено процес становлення діагностики у процесі реструктуризації підприємств легкої промисловості та
доведено необхідність проведення маркетингової діагностики у сучасних умовах. Представлено методику
проведення маркетингової діагностики. Розроблено матрицю „Оцінки рівня ефективності функціонування
підприємств під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища”, яка дозволяє визначити позиції підприємств
галузі.
Ключові слова: реструктуризація підприємств, маркетингова діагностика, внутрішнє і зовнішнє середовище.
Бекиров Р.Д. Стійкість роботи підприємств рекреаційного коплексу в кризовій ситуації
У статі представлені результати наукового дослідження зміни продуктивності ресурсів і чинників, дії на
стабільність роботи підприємств рекреаційно-туристичного комплексу в різних станах національного господарства.
Ключові слова: рекреаційно-туристична послуга, стійкість економіки, виробнича функція, еластичність
факторної структури.
Адирова Т.І. Стратегічна концепція вартісного ланцюга та виявлення можливостей щодо зниження витрат
В статті встановлено аспекти формування стратегії зниження витрат підприємства на основі виявлених
резервів зниження витрат і створення ключових компетенцій на усіх етапах вартісного ланцюга. Визначено складові
компоненти процесу оцінювання стратегії.
Ключові слова. стратегія зниження витрат, резерви виробництва, компетенція, вартісний ланцюг, аналіз
беззбитковості.
Новік Л.І. Розробка бізнес-плану як інструмент вдосконалення управління в малих готелях
У статті обґрунтована необхідність вдосконалення управління в малих готелях на засадах бізнес-планування.
Запропонована послідовність і дана характеристика етапів розробки бізнес-плану малого готелю, виходячи із
специфіки даного засобу розміщення по обслуговуванню туристів.
Ключові слова: управління, бізнес-план, послуга, індустрія туризму, малий готель.
Цьохла С.Ю. Система управління якістю туристсько-рекреаційного продукту

У статті проведено аналіз сучасного рівня обслуговування у сфері туризму, представлено експертні оцінки
якості туристсько-рекреаційного продукту Криму. Виконано систематизацію елементів підвищення якості послуг.
Запропонована організація галузевої системи управління якості.
Ключові слова: рівень обслуговування, сфера туризму, оцінка якості, т туристсько-рекреаційний продукт,
система управління якістю.
Борзєнкова Г.О. Особливості функціонування санаторно-курортних підприємств АР Крим
Стаття містить чинники, що обумовлюють розвиток санаторно-курортної галузі АР Крим; визначені аспекти,
які відображають сучасне функціонування санаторно-курортних підприємств.
Ключові слова: санаторно-курортна діяльність, санаторно-курортні підприємства, послуги.
Чернява Г.Л. Інформаційні системи маркетингових комунікацій у сільському зеленому туризмі
У статті розглядаються проблеми системи поширення інформації про сільський зелений туризм і
запропоновані маркетингові комунікаційні рекомендації з формування систем поширення інформації про сільський
зелений туризм.
Ключові слова: сільський зелений туризм, маркетингові комунікації, маркетингові інформаційні системи,
Інтернет.
Івеніна А.В. Ефективність сучасних інноваційних технологій у стратегічному управлінні туристськими
підприємствами
Обґрунтовано, що вживання інноваційних технологій при розробці стратегії є ефективним способом
досягнення цілей туристського підприємства.
Ключові слова: інновації, управління, туризм.
Хатікова З.В. Оцінка ефективності управління іміджем у галузі обслуговування туристів
Розглянуто суть, специфіка і особливості оцінки ефективності управління іміджем у галузі обслуговування
туристів. Проведена якісна і кількісна оцінка ефективності управління іміджем трьох підприємств галузі
обслуговування туристів (готелів) - лідерів туристичного ринку регіону Велика Ялта.
Ключові слова: імідж, ефективність управління, якісна оцінка, кількісна оцінка.
Кочкуров О.М. Методичні підходи до планування та прогнозування трудоресурсного потенціалу курортнорекреаційного комплексу Крима
Розглянуто методичні підходи до планування і прогнозування трудоресурсного потенціалу курортнорекреаційного комплексу АР Крим з урахуванням сезонного характеру функціонування галузі. Обґрунтовано
необхідність розробки порівняльного прогнозу трудоресурсного потенціалу, пропозиції робочої сили і економічної
місткості ринку праці.
Ключові слова: трудоресурсный потенціал, курортно-рекреаційний комплекс, місткість ринку праці.
Сергеєва Е.А. Формування сучасної моделі регулювання туристської діяльності в АРК
Проведено аналіз моделей управління туризмом. Обґрунтовано, що саморегулювання ринку туризму є
необхідною умовою його функціонування.
Ключові слова: ринок, туризм, державне регулювання.
Фальковський Д.С. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Криму
У статті розкрита сутність сільського зеленого туризму, розглянуті особливості сучасного стану і розвитку
сільського зеленого туризму в Криму, досліджені позитивні та негативні тенденції цього процесу.
Ключові слова: перспектива, розвиток, ресурси, садиба, сільський зелений туризм.
Спірідонов В.В., Зінченко Д.Ю. Оптимізація інвестиційної стратегії компанії по управлінню активами в
умовах сучасного стану фондового ринку України
У роботі проаналізовано перебування фондового ринку на Україні і запропоновані методи оптимізації
інвестиційної стратегії компаній по управлінню активами

ANNOTATIONS
Nagorskaya M. The peculiarities of formation of enterprise competitiveness
The concepts of competitiveness as applied to enterprise, production and product are formulated on the basis of analyses
of theoretical and practical experience. The criteria are proposed to estimate product competitiveness and conclusions are
made on the formation of competitiveness at different economic levels.
Key words: competitiveness, integral index, cost, quality of product.
Tarasevich O., Nesterov G. Formation of economic relations in the conditions of transition to socially focused market
economy
On the basis of generalisation of foreign and domestic experience the current state and prospects of development of
economic relations are defined at transition to socially focused market economy in cities and regions of Ukraine.
Keywords: development, economic relations, market economy.
Nagorskiu Yu. The Conception of Stimulative Estimation Of Organization's Staff
The problems of organization's staff estimation are studied. The features of mechanism coordinatory organization's
goals and worker's interests are exposed.
Key words: staff estimation, organizational and motivational mechanism, competence of workers.
Podsmashnaya I. The system approach to management of competitiveness of recreational services.
Features of management of services’ competitiveness, including recreational are considered. Stages of planning are
allocated and the organizational-economic the management mechanism of recreational services’ competitiveness is described.
Keywords: competitiveness, services, management mechanism.
Tarasyuk V. Theoretical approaches to the contents definition of organizational culture
The definitions of “organizational culture” its structure and elements are examined on the basis of conducted researches.
The approaches to the definition of "organizational culture” are systematized.
Key words: organizational culture, structure, elements of organizational culture.
Kanov А. Activity of the state enterprises in a modern national economy
The questions of activity of the state enterprises in modern national economy are considered. On an example of the
Mexican state enterprises is shown, that they form optimum external conditions of socio economic ability to live for other
economic agents of national economy. Is marked, that many state enterprises of the country even in conditions of market
restrictions provide positive results of the financial and economic activity.
Key words: the state enterprises, price politics of the state enterprises, unprofitable of the state enterprises, transfers and
public subsidy for the state enterprises.
Pashencev A., Pashencva A. The methodical approaches tо rating of ecological making protection оfan environment
In clause the application of parameters of ecological reliability and its measures for a rating of a degree of protection of
an environmental environment is proved. On an example Prichernomorsky of economic region the accounts of these
parameters are carried out and the real level of protection of an environment is shown on the basis of the developed
classification limits of parameters.
Key words: environmental reliabiliry, environmental protectson measures
Yergin S. Institutional going near government control of sector of booty build-mineral raw material in Ukraine
In the article the institutional mechanisms of classification open up build-mineral raw material and functioning of sector
of booty to on his booty, and also the chart of national management of sector of booty is presented build-mineral raw material
in Ukraine.
Keywords: institutional approach, government control, administrative hierarchy, sector of booty build-mineral raw
material.
Kravchenko L., Radko А. Some component of human development index in АR of Crimea: a reality and search of the
decision of problems
In clause the regional aspects of formation of the human capital are investigated, dynamics of human development
index in АRС is analyzed, the problems of maintenance of ecological safety and protection of health of the population are
considered.
Key words: the human capital, human development index, demography, protection of health, ecological safety, region.
Abayeva I. Solid Waste Management Problems in the Autonomous Republic of Crimea
The peculiarities of waste management in tourism industry in Autonomous Republic of Crimea are distinguished. The
volume of solid waste, accounting and management of solid waste are analyzed. The flowchart of the existing system of

waste management turnover is represented. The main directions of development solid waste management system are laid
down.
Keywords: waste, recycled materials, solid waste management.
Romanjuk E.V. Effectively functioning workplaces as pledge of highly productive employment of region
In article existing workplaces in region are considered, problems of creation new and reconstruction of operating
workplaces are revealed and ways of their decision are offered.
Keywords: workplaces, labor market, employment, the worker, the employer, unemployment.
Apatova N. Institutes Factor in Innovative Development
The features of institutes forming in Ukraine and their role in innovative development of the state and regions are
research in the article.
Keywords: state, region, institutes, innovative development.
Abibullayev M. To the Question of Insurance of Investments in the Human Capital of Enterprise
The summary: in the article the problem questions of role and place of human capital open up for innovative
development of enterprises. Description of risks of investing in the human capital of enterprise is presented in the conditions
of his innovative development. The methodical tool of the insurance protecting is offered from the indicated risks.
Keywords: innovative development of enterprise, human capital, risks, insurance.
Kondratyeva A., Sevastyanova O. Formation of skilled potential of enterprise in Ukraine
The article describes the approaches to the development of innovative potential of the enterprise, the value of innovative
type and prerequisites for their formation in Ukraine. Qualitative components of innovative capacity of employees, as well as
proposed arrangements for managing the development of innovative capacity and the formation of an effective human
resources component of the innovation development of economy of Ukraine.
Keywords: innovative potential of enterprise, personnel of the innovative type, innovative labour, training of innovative
personnel.
Evseytseva E., Bondarenko E. The peculiarities of assessment of external and internal environment of enterprise in
modern circumstances
The economic concept of marketing diagnostics and its significance for enterprise activities have been revealed in the
thesis. The expedience of marketing indicators system has been substantiated.
The development of diagnostics in enterprise restructuring has been investigated and the necessity of marketing
diagnostics in the present conditions has been proved. Marketing enterprise diagnostics realization scheme has been
suggested.
The methods of marketing diagnostics have been worked out and its practical value approved at light industry
enterprises. As the result, the recommendations of increasing enterprises economic efficiency have been suggested.
Keywords: re-structuring of the enterprises, marketing diagnostics, internal and external environment.
Bekirov R. Restructuring of affecting factors stability of work of enterprises of рекреационного tourist complex in a
crisis situation
The results of scientific research of change the productivity of resources and factors are presented in the article, affecting
stability of work of enterprises of recreation-tourist complex in the different states of national economy.
Key words: Recreation-tourist servis, stability of economy, production function, elastici of factor structure.
Adyrova T. Strategic conception of cost chain and exposure of possibilities in relation to cost cutting
In the article the aspects of forming of strategy of the cost of enterprise cutting on the basis of the disclosed reserves of
the cost cutting and creation of key competenses are set on all stages of cost chain. Component компоненты of process of
evaluation of strategy is certain.
Keywords. Strategy of the cost cutting, backlogs of production, competense, cost chain, break-even analysis.
Novik L. The development of a business plan as the instrument of management improvement in small hotels
The article substantiates the necessity of management improvement in small hotels based on business-planning.
Proposed is the sequence of stages in the business plan development as well as the characteristics of the stages taking account
of the specific features of this type of tourist accommodation.
Key words: management, business plan, service, travel industry, small hotel.
Tsohla S. The system of quality management of touristic and recreational product
In article the analysis of a modern degree of service in touristic sphere is carried out, expert estimations of quality of a
touriststic and recreational product of Crimea are presented. Ordering of elements of improvement of quality of services is
executed. The organisation of a branch quality management system is offered.
Keywords: a degree of service, tourism sphere, a quality estimation, a touristic and recreational product, a control
system of quality.

Borzenkova A. The peculiarity function enterprises of resorts of the Crimea. The article consists factors development
enterprises of resorts of the Crimea; determined aspects of the progressiveness function enterprises of resorts.
Key words: resorts competitions, services.
Sherniavoya A. Information systems of marketing communications in rural green tourism
In article problems of system of distribution of the information on rural green tourism are considered and marketing
communication recommendations about formation of systems of distribution of the information on rural green tourism are
offered.
Keywords: rural green tourism, marketing communications, marketing information systems, the Internet.
Ivenina A. Efficiency of modern innovative technologies in strategic management of tourist enterprises
It is proved, that application of innovative technologies by strategy working out is effective way of achievement of the
purposes of the tourist enterprise.
Keywords: innovations, management, tourism.
Khatikova Z. Estimation of efficiency of image management in the field of maintenance of tourists
Essence, specific and features of estimation of efficiency of image management, is considered, in the field of
maintenance of tourists. The high-quality and quantitative estimation of efficiency of image management of three enterprises
of sphere of maintenance of tourists (hotels) is conducted - leaders of tourist market of region Large Yalta.
Keywords: image, management efficiency, high-quality estimation, quantitative estimation.
Kochkurov A. Methodical approaches to planning and forecasting of human resources’ potential of touristic and
recreational complex of Crimea
Methodical approaches to planning and forecasting human resources’ potential of touristic and recreational complex of
Crimea taking into account a seasonal nature of the branch functioning are considered. Grounded is the necessity of
comparative prognosis development of labor potential, suggestions of labor force and economic capacity of labor-market.
Keywords: human resources’ potential, touristic and recreational complex, economic capacity of labor-market.
Sergeeva E. The formation of modern model of regulation of tourist activity in Crimea
The analysis of models of touristic management is carried out. It is proved, that self-regulation of the market of tourism
is a necessary condition of its functioning.
Keywords: market, tourism, state regulation.
Falkovskij D. Features of development of rural green tourism in Crimea
Essence of rural green tourism is exposed in the article, the features of the modern state and development of rural green
tourism are considered in Crimea, the positive and negative tendencies of this process are investigational.
Keywords: prospect, development, resources, farmstead, rural green tourism.
Spiridonov V.V. Zinchenko D.U. Optimization of investment strategy asset management company in the current state
of the stock market of Ukraine
This Article contains an analysis of a stock market (equity market) condition in Ukraine and the methods of
optimization of investment strategy for companies of asset management.

