АННОТАЦИИ

Оболенцева Л.В. Инновации как способ преодоления кризиса и источник развития социально-экономических систем
В статье рассмотрены вопросы, посвященные циклическому существованию социально-экономических систем, что
характеризуется наступлением и преодолением кризисов. Представлено обзор типологии кризисов, который дает
возможность понять основные причины нестабильности. Доказано роль и значение инноваций в преодолении кризисов и
обеспечении стабильного развития экономики.
Ключевые слова: инновация, инновационный подход, кризис, развитие экономики, деловой экономический цикл.
Ежакова Н.В. Оценка взаимодействия элементов инновационного кластера
В статье с позиций системного анализа оценено взаимодействие всех участников (элементов) инновационного
кластера. Автором математически доказано, что формирование инновационного кластера дает возможность обеспечивать
организационно-экономическую интеграцию всех предприятий, которые входят в его состав.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный кластер, активизация инновационной деятельности.
Мацюра С.И., Підпанок А.О. Инновационная деятельность на промышленных предприятиях Украины
Авторами выполнена оценка современного состояния, выявлены существующие проблемы внедрения и
перспективы развития инновационной деятельности на промышленных предприятиях Украины.
Ключевые слова: предприятия, промышленность, инновационная деятельность.
Климчук С.В. Стабилизация финансовых потоков как необходимое условие сбалансированности финансовой
системы
Одной из актуальных проблем управления финансовыми потоками а именно оптимизацией в современных
условиях, в условиях антикризисного развития, является проблема их стабилизации, которая даёт возможность эффективно
управлять и сбалансировать финансовую систему в целом.
Ключевые слова: оптимизация, финансовые потоки, финансовая система, сбалансированность финансовой
системы, восходящие финансовые потоки, исходящие финансовые потоки, взаимообусловленные финансовые потоки.
Михайлова Г.В. Показатели национального счетоводства в оценке макро- и микроэкономической стабильности
В статье рассматривается возможность интеграции отчетности предприятия в систему национальных счетов.
Современный финансово-экономический кризис резко обозначил именно проблему оптимизации интересов государства,
региона и частного бизнеса, что и предопределяет поиск переходных этапов в формировании статистико-аналитического
пространства, сочетающего в себе наиболее ценные элементы как национального счетоводства, так и различных моделей
бухгалтерского учета.
Ключевые слова: экономическая безопасность, система национальных счетов, макроэкономические показатели,
учетно-аналитическая информация
Беркута Т.В. Система поддержки развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе»
Рассмотрена практика реализации государственной программы поддержки развития малых форм хозяйствования в
аграрном секторе экономики Украины. На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта предложена система
специальной поддержки развития хозяйств населения, в частности, финансовая поддержка, вовлечение в систему
государственного страхования, интеграция мелкотоварного производства с крупнотоварными структурами,
стимулирование кооперативного движения и т.п. Доказана необходимость государственной поддержки хозяйств
населения, предложены возможные направления их рыночной трансформации и развития.
Ключевые слова: хозяйства населения, личные крестьянские хозяйства, кооперирование, регулирование, развитие,
система.
Тумакова С.В. Государственное регулирование рынка рабочей силы: совершенствование отношений собственности
В статье рассмотрены проблемы дальнейшего развития рынка рабочей силы в направлении углубления его
социализации на основе разрешения противоречий отношений собственности при активном участии в этом процессе
государства.
Ключевые слова: рынок рабочей силы, государственное регулирование рынка рабочей силы, отношения
собственности, противоречия отношений собственности.
Нехайчук Д.В. Резервы увеличения доходов местных бюджетов в современных условиях
Важным сегодня является повышение самостоятельности в развитии регионов. При этом ключевое значение имеет
достаточность местных бюджетов. Раскрыты основные аспекты современной политики по местных налогам и сборам.
Предложены варианты реформирования существующей системы местного налогообложения в части изменения перечня,
порядка взимания и ставок налогообложения.
Ключевые слова: бюджет, налоговая система, реформирование, местные налоги и сборы, ставки налогообложения.
Кулибаба С.В. Формирование государственной политики энергосбережения
В статье определяется необходимость внедрения энергохранящих мероприятий. Рассматриваются принципы, а
также сформированы приоритетные направления реализации энергохранящей политики в нашем государстве.
Ключевые слова: энергосбережение, энергохранящие мероприятия, политика энергосбережения, энергоемкость,
энергоемкость ВВП, эффективность.
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Крячко В.Г. Капиталообразующая функция земли в контексте формирования земельного рынка в Украине
В статье проанализировано нынешнее состояние и проблемы формирования ринка земли сельскохозяйственного
назначения. Рассмотрены возможные механизмы стимулирования развития земельного ринка и раскрыта роль земельных
ресурсов в процессе формирования аграрного капитала.
Ключевые слова: рынок земли, экономический оборот земли, рыночный оборот земли, собственность на землю,
сельскохозяйственный капитал.
Белый А.И. Роль государства в формировании институциональной поддержки «точек роста» как составляющая
реализации структурной политики в Украине
На основе характеристики структурных дисбалансов развития национальной экономики, усилившихся вследствие
действия мирового финансового кризиса, определена сущность «точек роста»; исследовано их влияние на стимулирование
структурных сдвигов на уровне национальной экономики. Показана роль «Национальных проектов» в Украине как «точек
роста», выявлен ожидаемый мультипликативный эффект их реализации. Особое внимание уделено роли государства в
формировании институтов, деятельность которых связана с активизацией инвестирования в «точки роста» как
составляющей реализации структурной политики на Украине.
Ключевые слова: мультипликативный эффект, структурная политика, национальна экономика.
Данилюк Е.И. Особенности развития системы негосударственного пенсионного обеспечения в Украине
В статье рассматривается вопрос необходимости дальнейшего проведения пенсионной реформы в Украине, а
именно, развития негосударственного пенсионного обеспечения. Особое внимание уделяется структуре активов
негосударственных пенсионных фондов.
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионное страхование, пенсионное обеспечение, пенсионная система,
законодательная база, социальная защита, пенсионные фонды.
Черноротов А.В. Характеристика государственной кредитной политики Украины на современном этапе
В статье рассматриваются основные принципы функционирования кредитного рынка, а также осуществления
государственной кредитной политики Украины. Предлагается ряд мер, которые могут способствовать повышению
эффективности работы рынка заемных ресурсов.
Ключевые слова: кредитный рынок, государственное регулирование, экономический кризис.
Пенькова И.В., Глебова А.С. «Социальное доверие»: суть понятия
В статье сделана попытка раскрыть сущность понятия «социальное доверие» при современных условиях.
Проанализированы современные подходы к исследованию доверия. Приведено обоснование авторского определения
понятия «социальное доверие».
Ключевые слова: социальное доверие, общество, между личные отношения, внутренне групповые отношения,
агент, экономические отношения, трансакции.
Хриенко Т.В. Экономическая социализация молодежи Крыма: социологические измерения
В статье рассмотрены проблемы экономической социализации молодежи Крыма на основе данных многолетнего
социологического мониторинга. Специальное внимание уделено выявлению степени поддержки общественным мнением
студенческой молодежи проводимых в стране экономических реформ, а также изучению аксиологических оценок развития
современного предпринимательства.
Ключевые слова: экономическая социализация, молодежь, социологическое измерение, экономические реформы,
предпринимательство
Дятлова В.В. Конкурс качества как составляющая механизма повышения конкурентоспособности: мировой и
отечественный опыт
В статье приведен мировой опыт по конкурсам качества и анализ соответствующих моделей премий, результаты
конкурса, который проводится в Украине, предложена модель самооценки управления предприятием как составляющую
механизма повышения конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурс качества, модель премии, самооценка, управление, конкурентоспособность.
Иванов С.В. О задаче распределения средств на конкурентные взаимодействия
Статья посвящена решению задачи конкурентных взаимоотношений. Приведена модель задачи на графе, алгоритм
решения. Рассмотрен пример.
Ключевые слова: модель, граф, конкуренция.
Колодий С.Ю. Теоретическое и эмпирическое обоснование посттрансформационной экономической подсистемы
В работе исследуются результаты трансформационных процессов в постсоциалистических государствах. Проведен
эмпирический анализ основных показателей экономического развития переходных экономик и обосновано формирование
посттрансформационной подсистемы смешанной экономики
Ключевые слова: экономическая трансформация, смешанная экономика, посттрансформационная экономика
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Сигал А.В. Об экономических приложениях конкретной математики
Статья посвящена обоснованию возможности применения конкретной математики в экономических
исследованиях. Приведены определения основных целочисленных и связанных с ними функций. Рассмотрены конкретные
экономические задачи, для математического моделирования которых целесообразно использование некоторых
целочисленных функций.
Ключевые слова: применение, конкретная математика, целочисленные функции, математическое моделирование.
Шибаева К.И. Объективные основы появления и распространения теорий смешанной экономики
Проанализированы объективные основы появления и распространения теорий смешанной экономики. Рассмотрены
современные модели смешанной экономики, которые функционируют в разных странах мира. Исследованы некоторые
особенности функционирования смешанной экономики в Украине.
Ключевые слова: теории смешанной экономики, смешанная экономика, модели смешанной экономики, экономика,
общество.
Окуловский А.С. Институциональный аспект формирования экономики знаний
В статье рассмотрены особенности экономики знаний в современных условиях, выполнена периодизация стадий
трансформирования экономики знаний, представлены особенности экономики знаний как системного феномена.
Ключевые слова: экономика знаний, стадии, подходы.
Апатова Н.В., Меджитова Р.Ш. Оценка эффективности местных бюджетов
В статье рассмотрен системный подход к управлению местными бюджетами, позволяющий получить
количественные значения главных показателей достижения стратегических целей и тем самым оценить финансовую,
экономическую и социальную эффективность местных бюджетов. Данные показатели включают точность плановых
обоснований, финансовую продуктивность, а также несколько видов сбалансированности бюджета.
Ключевые слова: местные бюджеты, экономическая эффективность, социальная эффективность.
Башта А.И., Смирнов В.О. Региональные условия развития возобновляемых источников энергии и
энергосбережения Крыма
Рассмотрены региональные условия развития возобновляемых источников энергии в Крыму. Приведены
направления трансформации хозяйства на основе данных источников энергии и энергосбережения. Описаны проблемы
внедрения возобновляемых источников энергии в Крыму.
Ключевые слова: энергосбережение, возобновляемые источники энергии, солнечная энергетика, ветроэнергетика,
стратегия, регион
Герасименко В.Г. Методы определения количественных показателей рынка туристических услуг
В статье определяются количественные показатели рынка туристических услуг: емкость фактического и
потенциального рынка, доля рынка, размер рынка, насыщенность и структура рынка. Показываются возможные методы
расчета указанных показателей.
Ключевые слова: емкость рынка, доля рынка, размер рынка, уровень насыщенности рынка, структура рынка.
Михуринская Е.А. Альтернативные сценарии экономического развития ар крым в контексте экономической
доктрины социально ориентированной экономики
Обоснована необходимость разработки альтернативных сценариев экономического развития АР Крым в контексте
приоритетов социально ориентированной экономики региона. Представлена сравнительная характеристика сценариев
развития региона, предусматривающих развитие традиционных сфер экономики АРК, доминантное использование
природно-ресурсного фактора, а также обеспечивающее экономический и социальный прогресс.
Ключевые слова: регион, сценарии, социально ориентированная экономика, экономическое развитие,
экономическая доктрина.
Цопа Н.В., Шиндеровская И.Ю. Особенности применения существующих методик интегральной оценки регионов
при мониторинге их социально-экономического развития
Обоснована возможность применения интегральной оценки в мониторинге социально-экономического развития
регионов. Проведена сравнительная характеристика существующих методик интегральной оценки социальноэкономического развития регионов. Выявлено отсутствие единой, оптимальной для управления региональным развитием
методики интегральной оценки.
Ключевые слова: мониторинг социально-экономического развития региона, интегральная оценка, нормирование
показателей.
Мисюк Н.В., Солтынский А.Н. Совершенствование системы заготовки сырья и управление качеством молочной
продукции
Проанализирована система стабильного обеспечения продовольственным сырьем как определяющего фактора
выживания и перспективного развития молокоперерабатывающих предприятий и намечены основные пути ее
совершенствования. Освещены основные направления государственной политики органов местного самоуправления по
развитию животноводства и предложены основные меры решения организационно-производственных и экономических
проблем развития молочного скотоводства в хозяйствах населения.
Ключевые слова: эффективность, качество, молокопродуктов подкомплекса, сырье, взаимоотношения.
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Овчаренко Л.А. Практические аспекты проведения территориального планирования рекреационных территорий
Рассматриваются практические аспекты планирования рекреационных территорий, обосновывается необходимость
централизованного управления планированием рекреационных территорий на основе внедрения государственного
контроля за использованием природных ресурсов
Ключевые слова: рекреационные территории, территориальное планирование, управление.
Артюхова И.В. Методические основы факторного анализа конкурентоспособности предприятий санаторнокурортного комплекса
Предложен алгоритм анализа влияния факторов на конкурентоспособность предприятий санаторно-курортного
комплекса. Проанализированы факторы спроса на рекреационные услуги. Определен уровень качества санаторнокурортных услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятий санаторно-курортного комплекса, методика анализа
чувствительности спроса к факторам конкурентоспособности, интегрированный показатель качества, показатель загрузки.
Соколова Ж.В. Проблемы финансирования лесного и охотничьего хозяйства в бюджете Крыма
Рассмотрены теоретические аспекты и принципы финансирования лесной отрасли Крыма и предложена система
расчета объемов эффективного использования лесных ресурсов.
Ключевые слова: лесное хозяйство Крыма, бюджетное финансирование.
Романюк Е.В. Современное состояние регионального рынка труда
В статье рассмотрено современное состояние рынка труда АР Крым, определены основные сложившиеся проблемы
и предложены способы их решения.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, трудоустройство, спрос и предложение рабочей силы,
работник, работодатель, центр занятости.
Смирнова Е.А. Теоретические подходы к определению сущности региональной инновационной системы
В современных экономических условиях развитие экономики Украины особое значение приобретают вопросы
социально-экономического развития регионов, которое во многом зависит от инновационных технологий и знаний,
позволяющих максимально эффективно использовать ресурсный потенциал территории с целью повышения уровня ее
конкурентоспособности. При этом формирование эффективной инновационной системы является важнейшей
составляющей перехода к инновационному типу развития всего государства. Проанализированы научные подходы к
определению понятия «региональная инновационная система».
Ключевые слова: понятие «инновационная система», региональная инновационная система
Таранюк Л.Н. Практические основы внедрения реинжиниринга бизнес- процессов промышленного предприятия
В статье рассмотрено практическое внедрение реинжиниринга бизнес-процессов на промышленном предприятии.
Практически внедрен авторский методический подход к стратегической оценки реинжиниринга бизнес- процессов
производственной сферы на предприятии на примере СНВО им. М.В.Фрунзе.
Ключевые слова: SWOT - анализ, производственная сфера, реинжиниринг бизнес-процессов, промышленное
предприятие, реформирование, эффективность.
Мазур Н.А. Факторы конкурентоспособности аграрного сектора Украины
Автором выявлены приоритетные производства и виды аграрной продукции Украины, которые обладают
конкурентными преимуществами на мировом рынке.
Ключевые слова: продукция, сектор, конкурентоспособность.
Билецкая И.М. Управление стратегическими изменениями в туризме
Проведен анализ непредсказуемых стратегических изменений для предприятий туристической отрасли. Составлена
матрица выбора стратегических приоритетов развития туристического предприятия в зависимости от рыночной
конъюнктуры.
Ключевые слова: туризм, стратегии, предприятия.
Лещук В.П. Концентрация и интеграция в развитии экономических систем
В статье исследуются процессы концентрации в экономике, ее суть и результаты. Более детально изучаются
интеграционные процессы, их суть и влияние на развитие экономической системы, сформулированно виденье
стабильности интегрированных структур бизнеса.
Ключевые слова: концентрация, интеграция, дезинтеграция, экономическая интеграция, экономические системы,
интеграционные процессы, монополия, интегрированные структуры.
Карцева В.В. Эволюция развития контролинга: исторический и современный аспект
В статье рассматриваются исторические и современные аспекты развития контроллинга с практической и
теоретичесокй точек зрения. Обосновано, что контроллинг является системой в современной экономической среде, которая
дает возможность предприятию координировать деятельность с целью достижения оперативных и стратегических целей.
Доказано, что контроллинг является неотъемлемой составляющей современной системы управления предприятием.
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Ключевые слова: контроллинг, контролер, эволюция контроллинга, теоретическая и практическая концепции
контроллинга, составляющие контроллинга
Шкарупа З.И., Болдырева Л.Н. Усовершенствование энергообеспечения и формирование энергетической
безопасности в контексте развития АПК
В статье проанализированы существующие проблемы энергообеспечения и энергетической безопасности.
Обосновано необходимость и пути производства биотоплива из сельскохозяйственной продукции, в частности из рипака.
Исследовано существующий и возможный ресурсный потенциал для производства биодизеля и биоэтанола в Украине.
Ключевые слова: энергообеспечение, энергетическая безопасность, биотопливо, биодизель, биоэтан.
Горда О.С. Перспективы преодоления кризиса глобальной финансово-экономической системы
В статьи исследована динамика и глубина проявления кризисных процессов в системе мирохозяйственных связей,
выявлены основные риски проявления финансово-экономических кризисов в мировой экономике и предложены
механизмы их преодоления.
Ключевые слова: кризис, риски кризисных процессов, механизмы преодоления кризисов.
Осмятченко В.О. Усовершенствование информационной функции бухгалтерского учета в условиях автоматизации
Описано влияние автоматизированной обработки учетной информации на информационную функцию
бухгалтерского учета. Рассмотрены недостатки в организации указанной функции и пути их преодоления. Подчеркнута
актуальность данной проблемы в условиях применения информационных технологий.
Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учет, учетная информация, информационная функция,
управленческие решения.
Фролова Т.А., Ворочек В.Г. Инвестиции в современной рыночной экономике
Проанализировано и обобщенно существующие теоретические подходы к понятию инвестиции, международные
инвестиции, рассмотрены их позитивные и негативные эффекты. Исследовано факторы, которые негативно влияют на
инвестиционную привлекательность стран и, в частности Украины. Проанализирована динамика привлечения
иностранных инвестиций в Украину и из Украины с 1995 по 01.07. 2010 годы. Определенно влияние прямых иностранных
инвестиций ТНК на состояние экономики стран-реципиентов.
Ключевые слова: инвестиции, международные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная
привлекательность.
Мусиенко В.Д., Шахно А.Ю., Сусленкова С.О., Молозина Н.А. Влияние уровня доходов населения на развитие
трудового потенциала общества в условиях кризисна
В данной статье рассмотрены основные факторы, которые обуславливают уровень доходов населения в
современных условиях хозяйственной деятельности и воздействие уровня доходов общества на развитие трудового
потенциала страны.
Ключевые слова: уровень доходов, трудовой потенціал, заработная плата.
Дебликов Я.С. Основные причины наступления кризисных ситуаций в экономике
Выделены основные причины наступления кризисных ситуаций в экономике. Обобщены существующие теории
объясняющие цикличность и причины возникновения кризиса. Определена необходимость дальнейших исследований
инструментов экономического регулирования в кризисных ситуациях.
Ключевые слова: кризис, цикличность, государственное регулирование
Гудзь Е.Е. Декомпозиция методологи исследования экономики природопользования агросферы
Рассмотрены и осуществлена оценка методологическом инструментария экономики природопользования,
осуществлен мониторинг выявленных существующих проблем в контексте реалий современного экономического
пространства, а также определены предпосылки и предложены авторские подходы к декомпозиции методологии
исследования экономики природопользования агросферы.
Ключевые слова: методология, экономика природопользования, оценки природных ресурсов, агросфера
Пашенцев А.И. Обоснование экономико-математической модели полного удельного экологического ущерба
Обоснована экономико-математическая модель полного удельного экологического ущерба окружающей среды,
способствующая достижению общественно оптимального уровня производства.
Ключевые слова: модель, экологический ущерб, равновесие системы.
Кондратенко Н.О. Методы формирования современной ресурсосберегающей политики региональных
экономических систем
В статье рассмотрены вопросы, связанные с ресурсосбережением и формированием современной
ресурсосберегающей политики. Представлен обзор методов организации производства, который дает возможность
качественного и детального анализа условий организации производства для решения проблем предприятия в сфере
организации производства и ресурсосбережения и как следствие формирования ресурсосберегающей политики
региональных экономических систем.
Ключевые слова: ресурсосбережение, ресурсосберегающая политика, организация производства, предприятие.
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Довгий Г.И., Нечипоренко К.В. Принципы сохранения и воссоздания земельных ресурсов Украины
Авторами проведено исследование современного состояния земельных ресурсов Украины и определение основных
организационно-экономических и правовых принципов сохранения и воссоздания плодородия почв.
Ключевые слова: ресурсы, плодородие, принципы, воссоздания.
Ветрова А.А. О направлениях развития основ эколого-экономического регулирования природопользования в
условиях рыночной экономики
На основании результатов ретроспективного анализа подходов и проблемной области эколого-экономического
управления представлены отдельные подходы к регулированию природопользования.
Ключевые слова: эколого-экономическое управление, загрязнения, экологические платежи
Паршина Е.А. Управление деятельностью туристической компании на основе математического моделирования
Предложена система управления деятельностью туристической компании на основе математического
моделирования и аналитических технологий. Разработана методика выбора адекватной математической модели
функционирования туристической компании.
Ключевые слова: анализ деятельности, математическая модель, аналитические технологии, управление
Ячменева В.М., Клевец Н.И. Сущность и значимость контроля в деятельности предприятия
Раскрыта сущность понятия "контроль", определены типы контроля, которые войдут в состав общего контроля
деятельности предприятия. Проведен морфологический анализ понятийного аппарата, с целью сформулировать понятие
контроль в сочетании конкретным предметом исследования. Определено место и значение контроля в деятельности
предприятия.
Ключевые слова: контроль, типы контроля, контроль деятельности предприятия.
Паршин Ю.И. Разработка комплексного метода проведения экспертизи на горнодобывающем предприятии
Представлен анализ известных видов и методов проведения экспертизы. Разработана методика проведения
экспертизи на всех уровнях горнодобывающего предприятия.
Ключевые слова: экспертные оценки, методи экспертизы, урони управления горнодобывающего предприятия
Скрыпник М.И. Порядок классификации затрат на производство промышленной продукции на основе принципов
управленческого учёта
В статье исследуется действующий порядок классификации затрат на производство промышленной продукции. В
результате проведённых исследований доказано, что для своевременного, полного и достоверного определения
фактических затрат, связанных с производством продукции, исчисления фактической себестоимости отдельных ее видов и
контроля за использованием ресурсов необходима группировка затрат по определенным признакам.
Ключевые слова: классификация затрат, группировка затрат, затраты, учёт затрат, себестоимость, управление
затратами.
Блакита А.В. Типизация стратегических финансовых целей торговых предприятий
Произведена классификация стратегических финансовых целей торговых предприятий. Определен иерархический
уровень отдельных классификационных признаков в общей их системе.
Ключевые слова: финансовая стратегия, стратегическая цель, классификационный признак, иерархический уровень.
Лазоренко Л.В. Организация развития персонала на предприятии
Рассмотрено суть и особенности процесса развития персонала в организации, определено его составляющие и
задания. Раскрыто понятия и уровни человеческого капитала. Сформулировано стратегию управления развитием персонала
предприятия в современных условиях деятельности.
Ключевые слова: персонал, уровни, стратегия, управление.
Дерий В.А. Формы и типы экономического контроля в контексте расходов и доходов предприятий
Проведен критический анализ взглядов ученых-экономистов относительно форм и типов экономического контроля.
Приведены авторское определение понятий «формы контроля», «типы контроля». Усовершенствована классификация
форм и типов экономического контроля. Рассмотрены дальнейшие исследования осуществлять в направлении разработки
теории, концепции и методов индивидуального подбора форм и типов экономического контроля за расходами и доходами
предприятий.
Ключевые слова: типы, экономический контроль, расходы, доходы, предприятия, классификация.
Рогатенюк Э.В. Банкротство предприятия: сущность, виды, причины, факторы
Уточнена сущность юридического и экономического банкротства; проведена классификация причин и факторов
банкротства предприятия исходя из его видов. Выявлены результаты негативного и позитивного влияния института
банкротства на трансформационные процессы, происходящие на уровне предприятия как основного субъекта
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: кризисная ситуация, кризис, финансовый кризис, юридическое банкротство, экономическое
банкротство, признаки, причины и факторы банкротства.
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Рясский А.В., Градовская А.В., Янок М.И. Опыт повышения прибыли и рентабельности предприятия путем
формирования ассортиментной политики (на примере Джанкойского хлебокомбината)
В работе рассмотрен ассортимент как фактор повышения прибыли и рентабельности Джанкойского
хлебокомбината
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, ассортимент, сырьевой рынок, метод экспертных оценок.
Рывкина О.Л., Дудко П.В. Подходы к определению сущности стратегического управления персоналом предприятия
На основе изучения, критического анализа и обобщения подходов к определению сущности понятия
«стратегическое управление персоналом предприятия» предложена его авторская трактовка.
Ключевые слова: стратегическое управление, персонал, предприятие.
Назарова Г.Б. Методика аудита автотранспортных предприятий
В статье обобщены основные этапы аудита автотранспортных предприятий и предложена методика их аудита.
Определены особенности функционирования автотранспортных предприятий, которые влияют на организацию аудита.
Разработан порядок и последовательность действий аудитора для получения необходимых аудиторских доказательств при
проведении аудита автотранспортных предприятий.
Ключевые слова: аудит, аудиторские доказательства, методика аудита, автотранспортные предприятия.
Королев О.Л. Методы управления рисками информационных систем предприятий
В статье рассмотрены вопросы классификации специфических рисков информационных систем. Определены
методы управления соответствующими рисками. Рассмотрены такие специфические методы управления рисками как
аутсорсинг, лимитирование и ограничения.
Ключевые слова: информационные системы, риск-менеджмент, методы управления рисками, аутсорсинг.
Тельнов А.С. Интегративний подход к построению системы управление качеством продукции промышленных
предприятий
В статье предложен интегративний подход к построению системы управления качеством продукции
промышленных предприятий. Определены подсистемы интегрированной системы управления качеством продукции,
обосновано её отличие от существующих систем, которое заключается в интеграции процессов управления трудовым
потенциалом и бизнес-процессов управления качеством, а также использования взаимосвязанной системы международных
стандартов.
Ключевые слова: качество продукции, качество труда, трудовой потенциал, международные стандарты,
интегрированная система.
Третяк Н.Н. Доминантные направления инвестиционного кредитования агроформирований
В статье рассматриваются особенности банковского инвестиционного кредитования агроформирований с займом
ресурсов иностранных банков.
Ключевые слова: банковское инвестиционное кредитование, кредитованием с займом ресурсов иностранных
банков, агроформирования, процентная ставка, страховые агенства.
Удовенко В.А., Жук В.В., Полюшкевич В.И., Романенко Н.С. Анализ подходов к моделированию финансовой
устойчивости
В статье рассматриваются и анализируются современные подходы к моделированию финансовой устойчивости.
Приведена классификация подходов к управлению финансовым состоянием предприятия и финансового мониторинга.
Определены основные требования к методам мониторинга финансового состояния.
Ключевые слова: мониторинг, моделирование, анализ, поход.
Приймак Н.С. Амортизационная политика предприятия и ее элементы
В статье рассмотрена экономическая сущность и значение амортизационной политики предприятия для макро- и
макроуровней ведения хозяйства, а также осуществлено обоснование основных элементов амортизационной политики
предприятия.
Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, управление, износ, основные средства, эффективность.
Шарапова И.С., Коротков А.И. Особенности применения нормативного метода учета затрат в грязелечении
Статья посвящена актуальным вопросам применения нормативного метода учета затрат на производство в условиях
замкнутого технологического цикла грязелечение. Рассмотрены основные преимущества замкнутого технологического
цикла и возможные направления сокращения капитальных затрат на строительство регенерационных сооружений.
Ключевые слова: грязелечение, затраты, нормативный метод учета затрат, регенерация, нормы.
Костин С.А. Методические основы оценки эффестивности стратегии реструктуризации предприятий сферы
туризма
В статье раскрыты методологические подходы процесса принятия управленческих решений по разработке
стратегии реструктуризации крупных предприятий корпоративного типа в сфере туризма, предложена методика оценки
эффективности реализации стратегии реструктуризации предприятий на примере ЗАТ «Укрпрофтур».
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Ключевые слова: реструктуризация, стратегия реструктуризации, стратегия развития, реприватизации, функции
эффективности.
Турченяк О.В. Финансовая диагностика формирования и использования финансового капитала в инвестиционной
деятельности предприятий автомобилестроения: методологическое измерение
Рассмотрены проблемы по применению финансовой диагностики в предприятиях автомобилестроения,
осуществлен мониторинг этих проблем в контексте реалий современной экономики, а также предложены собственные
подходы к их решению.
Ключевые слова: финансовая диагностика, инвестиции, диагностика.
Обуховский С.С. Формирование эффективной системы мотивации персонала предприятий на принципах
сбалансированной системы показателей
В статье представлена одна важных составляющих деятельности каждого предприятия: мотивация персонала для
достижения стратегических показателей предприятия. Освещены возможные системы оценки эффективности работы
персонала и пути мотивации за достижение результатов.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, мотивация персонала, эффективность, результативность,
стратегия.
Окселенко Н.А. Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов как инструмент поиска направлений ее
ускорения
Статья посвящена вопросам факторного анализа оборотных активов предприятия, а именно факторному анализу
одного из показателей эффективности их использование - оборачиваемости. Интерес вызывает изучение влияния
дополнительных факторов на объект исследования.
Ключевые слова: оборотные активы, факторный анализ, оборачиваемость активов, ликвидность.
Касумян А.Т. Ресурсная капитализация предприятий:сущность и методика расчета
В статье рассмотрена сущность ресурсной составляющей капитализации предприятия, охарактеризованы его
основные составляющие, приведена методика расчета ресурсной капитализации.
Ключевые слова: капитализация, стоимость предприятия, реальная капитализация, ресурсная капитализация.
Гольцев Д.Г. Конкурентоспособность предприятий: анализ факторов влияния и изменения в менеджменте
Обоснованы направления изменений в менеджменте на основе анализа ключевых факторов влияния на
конкурентоспособность, показаны изменения в приоритетах выбора факторов влияния, главным из которых является учет
коммерческого риска и проведение маркетинговых исследований.
Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы влияния, приоритеты выбора, изменения в менеджменте.
Длигач А.А. Системно-рефлексивный маркетинг
В статье рассмотрена парадигма стратегического маркетинга, учитывающая глобализацию рыночной среды.
Рассматриваются периоды развития и трансформация роли маркетинга в предпринимательской деятельности.
Предлагаются пути решения проблем современного маркетинга через внедрение системно-рефлексивного маркетинга,
который предусматривает создание механизмов согласования интересов субъектов рыночных отношений.
Ключевые слова: маркетинг, стратегический маркетинг, глобализация, рыночная среда, рефлексия, системнорефлексивный маркетинг.
Баран Р.Я., Романчукевич М.И., Гнатюк Т.М. Новейшие инструменты Интернет-маркетинга
В данной статье анализируются и обобщаются основные подходы к определению терминологии Интернетмаркетинга. Рассматриваются проблемы реализации различных методов и инструментов Интернет-маркетинга в условиях
современного развития систем электронной коммерции. Также рассматриваются наиболее приемлемые инструменты для
компаний, которые мало или вообще не используют технологии Интернет-маркетинга.
Ключевые слова: Интернет-маркетинг, Интернет-реклама, социальные сети, блоггинг
Нехай В.В. Целесообразность применения маркетинга для обеспечения развития предприятия при
трансформационной экономике
Статья является результатом исследования вопроса оценки целесообразности применения маркетинга на
предприятии, представляет расчетные показатели, характеризующие работу всего предприятия и службы маркетинга, в
частности.
Ключевые слова: издержки, маркетинг, прибыльность, промышленность, функции, управление, эффективность.
Кирова Л.Л. Формирование трансграничных кластеров в АПК Украины
В статье рассматривается кластерный подход к организации трансграничного сотрудничества в агропромышленном
комплексе и смежных сферах экономической деятельности. Предлагается стратегия, нацеленная на создание
трансграничных кластеров с учетом институциональных особенностей функционирования сектора.
Ключевые слова: кластеры, трансграничное сотрудничество, агропромышленный комплекс, региональное развитие.
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Горда А.С. Механизмы экспорта кризисов
В статьи определена сущность категории «экспорт кризисов», исследована социально-экономическая основа
применения экспорта кризисов, установлены основные инструменты и механизмы экспорта кризисов
Ключевые слова: кризис, экспорт кризисов, механизмы экспорта кризисов.
Петрова Н.Б. Влияние конвергенции на развитие трансграничного сотрудничества
В статье исследуется влияние неравномерности развития регионов Украины на эффективность трансграничного
сотрудничества на примере еврорегиона «Слобожанщина». Исследованы понятия: еврорегион, трансграничное
сотрудничество, неравномерность развития.
Ключевые слова: конвергенция, туристские регионы, трансграничное сотрудничество, неравномерность развития.
Ротанов Г.Н. Перспективы Украины на мировом рынке судостроения
В статье проанализированы мировые тенденции развития судостроения, рассмотрены перспективы выхода
Украины на международный рынок, разработаны предложения по повышению конкурентоспособности государственной
системы управления отраслью.
Ключевые слова: судостроение, стратегия, конкурентоспособность, мировой рынок судостроения.
Кондрашова Г.П. Трансформация потребительского кредитования в России в условиях экономического кризиса
В статье изложен опыт трансформации потребительского кредитования в России в условиях экономического
кризиса. Фактический материал изложен в разрезе банков-кредиторов, создателей новых линеек кредитных продуктов для
населения России.
Ключевые слова: потребительский кредит, автокредитование, линейка кредитных продуктов.
Кожухова Т.В., Троян В. Особенности современного состояния внешней задолженности Украины
Рассмотрены особенности современного состояния внешней задолженности Украины, определены факторы,
влияющие на динамику и структуру внешнего государственного долга.
Ключевые слова: внешний государственный долг, прямой государственный внешний долг, условный
государственный внешний долг, факторы влияния на внешний долг.
Панаско Д.С. Европейская интеграция украины: проблемы улучшения налогового законадательства
Гармонизация налогового законодательства Украины с законодательством ЕС о налогообложении, проводится
анализ требований директив ЕС относительно гармонизации налогов, идентифицируются требующие гармонизации с
директивами ЕС положения налогового законодательства Украины, излагаются предложения по внесению изменений и
дополнений к положениям законодательства Украины о налоге на добавленную стоимость и акцизные сборы с целью их
гармонизации с законодательством ЕС.
Ключевые слова: налоговая система, налогообложение, единый налог, ставка налога на прибыль, акциз.
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АНОТАЦІЇ

Оболенцева Л.В. Інновації як засіб подолання кризи та джерело розвитку соціально-економічних систем
В статті розглянуто питання, присвячені циклічному існуванню соціально-економічних систем, що
характеризується настанням та подоланням криз. Представлено огляд типології криз, який дає можливість
зрозуміти ключові причини нестабільності. Доведено роль та значення інновацій в подоланні криз та забезпеченні
сталого розвитку економіки.
Ключові слова: інновація, інноваційний підхід, криза, розвиток економіки, діловий економічний цикл
Єжакова Н.В. Оцінка взаємодії елементів інноваційного кластера
У статті з позицій системного аналізу зроблено оцінку взаємодії всіх учасників (елементів) інноваційного
кластера. Автором математично доведено, що формування подібного кластера дає можливість забезпечити
інноваційну інтеграцію всіх підприємств, що входять до його складу.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний кластер, активізація інноваційної діяльності.
Мацюра С.І., Підпанок А.О. Інноваційна діяльність на промислових підприємствах України
Авторами виконано оцінку сучасного стану, виявлено наявни проблеми впровадження та перспективи
розвитку інноваційної діяльності на промислових підприємствах України.
Ключові слова: підприємства, промисловість, інноваційна діяльність.
Климчук С.В. Стабілізація фінансових потоків як необхідна умова збалансованості фінансової системи
У сучасних умовах найважливішим засобом ефективного управління фінансовими потоками є використання
інструментів урегулювання їх збалансованістю. Це найважливіше завдання сучасного стану та найактуальніше
завдання сьогодення.
Ключові слова: Фінансові потоки, грошові потоки, збалансованість фінансової системи, фінансова стійкість,
фінансова діяльність.
Михайлова Г.В. Показники національного рахівництва у оцінці макро- та мікроекономічної стабільності
У статті розглядається можливість інтеграції звітності підприємства в систему національних рахунків.
Сучасний фінансово-економічна криза різко позначив саме проблему оптимізації інтересів держави, регіону і
приватного бізнесу, що й зумовлює пошук перехідних етапів у формуванні статистико-аналітичного простору
поєднує в собі найбільш цінні елементи як національного рахівництва так і різних моделей бухгалтерського
обліку.
Ключові слова: економічна безпека, система національних рахунків, макроекономічні показники, обліковоаналітична інформація.
Беркута Т.В. Система підтримки розвитку малих форм господарювання в аграрному секторі
Розглянуто практику реалізації державної програми підтримки розвитку малих форм господарювання в
аграрному секторі економіки України. Узагальнюючи вітчизняний та зарубіжний досвід, запропоновано систему
спеціальної підтримки розвитку господарств населення, зокрема, фінансову підтримку, залучення до системи
державного страхування, інтеграція дрібнотоварного виробництва з великотоварними структурами, заохочення до
кооперування тощо. Обґрунтовано необхідність державної підтримки господарств населення, запропоновано
можливі напрями їх ринкової трансформації та розвитку.
Ключові слова: господарства населення, особисті селянські господарства, кооперування, регулювання,
розвиток, система.
Тумакова С.В. Державне регулювання ринку робочої сили: вдосконалення відносин власності
У статті розглянуті проблеми подальшого розвитку ринку робочої сили в напрямку поглиблення його
соціалізації на базі розв’язання протиріч відносин власності при активній участі у цьому процесі держави.
Ключові слова: ринок робочої сили, державне регулювання ринку робочої сили, відносини власності,
протиріччя відносин власності.
Нехайчук Д.В. Резерви зростання доходів місцевих бюджетів в сучасних умовах
Важливим сьогодні є підвищення самостійності в розвитку регіонів. При цьому ключового значення набуває
достатність місцевих бюджетів. Розкрито основні аспекти сучасної політики місцевого оподаткування. Запропоновано
варіанти реформування існуючої системи місцевого оподатковування щодо зміни переліку, порядку стягнення і ставок
оподатковування.
Ключові слова: бюджет, податкова система, реформування, місцеві податки та збори, ставки оподаткування.
Кулибаба С.В. Формування державної політики енергозбереження
У статті визначається необхідність впровадження енергозберігаючих заходів. Розглядаються принципи, а
також сформовані пріоритетні напрямки реалізації енергозберігаючої політики в нашій державі.
Ключові слова: енергозбереження, енергозберігаючі заходи, політика енергозбереження, енергоємність,
енергоємність ВВП, ефективність.
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Крячко В.Г. Капіталоутворююча функція землі у контексті формування земельного ринку в Україні
В статті проаналізовано існуючу ситуацію та проблеми формування ринку земель сільськогосподарського
призначення. Розглянуто можливі механізми стимулювання розвитку земельного ринку та розкрито місце
земельних ресурсів у процесі формування аграрного капіталу.
Ключові слова: ринок землі, економічний оборот землі, ринковий оборот землі, власність на землю,
сільськогосподарський капітал
Білий О.І. Роль держави у формуванні інституційної підтримки «точок зростання» як складова реалізації
структурної політики в Україні
На основі характеристики структурних дисбалансів розвитку національної економіки, що посилились
внаслідок дії світової фінансової кризи, визначена сутність «точок зростання»; досліджено їх вплив на
стимулювання структурних зрушень на рівні національної економіки. Показана роль «Національних проектів» в
Україні як «точок зростання», виявлено очікуваний мультиплікативний ефект їх реалізації. Особлива увага
приділена ролі держави у формуванні інститутів, діяльність яких пов’язана з активізацією інвестування до «точок
зростання» як складової реалізації структурної політики в Україні.
Ключові слова: мультиплікативний ефект, структурна політика, національна економіка.
Данилюк О.І. Особливості розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Висвітлюється питання необхідності подальшого проведення пенсійної реформи в Україні, а саме розвитку,
стану і аналізу системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Значну увагу приділено структурі та
складу активів недержавних пенсійних фондів.
Ключові слова: пенсійна реформа, пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, пенсійна система,
законодавча база, соціальний захист, пенсійні фонди.
Чорноротов О.В. Характеристика державної кредитної політики України на сучасному етапі
В статті розглядаються основні принципи функціонування кредитного ринку, а також здійснення державної
кредитної політики України. Пропонується ряд заходів, які можуть сприяти підвищенню ефективності роботи
ринку позикових ресурсів.
Ключові слова: кредитний ринок, державне регулювання, економічна криза.
Пенькова І.В., Глєбова А.С. «Соціальна довіра»: сутність поняття
В статті зроблено спробу розкрити сутність поняття «соціальна довіра» за сучасних умов. Проаналізовано
сучасні підходи до дослідження довіри. Надане обґрунтування авторського визначення поняття «соціальна
довіра».
Ключові слова: соціальна довіра, суспільство, між особові відносини, внутрішньо групові відносини, агент,
економічні відносини, трансакції.
Хрієнко Т. В. Економічна соціалізація молоді Криму: соціологічні виміри
В статті розглянуті проблеми економічної соціалізації молоді Криму на основі даних багаторічного
соціологічного моніторингу. Особливу увагу приділено виявленню ступеню підтримки суспільної думки
студентської молоді економічних реформ, що проводяться в країні, а також вивченню аксіологічних оцінок
розвитку сучасного підприємництва.
Ключові слова: економічна соціалізація, молодь, соціологічний вимір, економічні реформи,
підприємництво
Дятлова В.В. Конкурс якості як складова механізму підвищення конкурентоспроможності: світовий і
вітчизняний досвід
У статті наведено світовий досвід з конкурсів якості та аналіз відповідних моделей премій, результати
конкурсу, що проводиться в Україні, запропоновано модель самооцінки управління підприємством як складову
механізму підвищення конкурентоспроможності.
Ключові слова: конкурс якості, модель премії, самооцінка, управління, конкурентоспроможність.
Іванов С.В. Про задачу розподілу засобів на конкурентні взаємодії.
Стаття присвячена рішенню задачі конкурентних взаємовідносин. Наведено модель задачі, алгоритм
рішення. Розглянуто приклад.
Ключові слова: модель, граф, конкуренція.
Колодій С.Ю. Теоретичне та емпіричне обґрунтування посттрансформаційної економічної підсистеми
В роботі досліджено результати трансформаційних процесів у постсоціалістичних державах. Проведено
емпіричний аналіз основних показників економічного розвитку перехідних економік та обґрунтовано формування
посттрансформаційної підсистеми змішаної економіки
Ключові слова: економічна трансформація, змішана економіка, посттрансформаційна економіка
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Сігал А.В. Про економічні застосування конкретної математики
Дана стаття присвячена обґрунтуванню можливості застосування конкретної математики в економічних
дослідженнях. Наведені означення основних цілочисельних і пов’язаних з ними функцій. Розглянуті конкретні
економічні задачі, для математичного моделювання яких доцільне використання деяких цілочисельних функцій.
Ключові слова: застосування, конкретна математика, цілочисельні функції, математичне моделювання.
Шибаєва К.І. Об’єктивні основи появи і поширення теорій змішаної економіки
Проаналізовано об’єктивні основи появи та поширення теорій змішаної економіки. Розглянуто сучасні
моделі змішаної економіки, що функціонують у різних країнах світу. Досліджено деякі особливості
функціонування змішаної економіки в Україні.
Ключові слова: теорії змішаної економіки, змішана економіка, моделі змішаної економіки, економіка,
суспільство.
Окуловський О.С. Інституціональний аспект формування економіки знань
У статті розглянуті особливості економіки знань в сучасних умовах, виконана періодизація стадій
трансформації економіки знань, представлені особливості економіки знань як системного феномену.
Ключові слова: економіка знань, стадії, підходи.
Апатова Н.В., Меджитова Р.Ш. Оцінка ефективності місцевих бюджетів
У статті розглянуто системний підхід до управління місцевими бюджетами, що дозволяє набути кількісних
значень головних показників досягнення стратегічних цілей і тим самим оцінити фінансову, економічну і
соціальну ефективність місцевих бюджетів. Дані показники включають точність планових обґрунтувань,
фінансову продуктивність, а також декілька видів збалансованості бюджету.
Ключові слова: місцевий бюджет, соціальна ефективність, економічна ефективність.
Криму

Башта О.І., Смирнов В.О. Регіональні умови розвитку відновлюваних джерел енергії та енергозбереження

Розглянуто регіональні умови розвитку відновлюваних джерел енергії у Криму. Наведено напрями
трансформації господарства на основі даних джерел енергії та енергозбереження. Описано проблеми
впровадження відновлюваних джерел енергії в Криму.
Ключові слова: енергозбереження, поновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, вітроенергетика,
стратегія, регіон
Герасименко В.Г. Методи визначення кількісних показників ринку туристичних послуг
У статті визначаються основні кількісні показники ринку туристичних послуг: ємність фактичного і
потенціального ринку, ринкова частка, розмір ринку, насиченість і структура ринку. Наведені можливі методи
розрахунку зазначених показників.
Ключові слова: ємність ринку, ринкова частка, рівень насиченості ринку, структура ринку.
Мiхуринська К.О. Альтернативні сценарії економічного розвитку ар крим в контексті економічної доктрини
соціально орієнтованої економіки
Обґрунтована необхідність розробки альтернативних сценаріїв економічного розвитку АР Крим в контексті
пріоритетів соціально орієнтованої економіки регіону. Представлена порівняльна характеристика сценаріїв розвитку
регіону, які передбачають розвиток традиційних сфер діяльності, домінантне використання природно-ресурсного
потенціалу, а також забезпечуючи економічний та соціальний прогрес.
Ключові слова: регіон, сценарії, соціально орієнтована економіка, економічний розвиток, економічна доктрина.
Цопа Н.В., Шиндеровськая І.Ю. Особливості використання існуючих методик інтегральної оцінки регіонів
при моніторингу їх соціально-економічного розвитку
Обґрунтована можливість вживання інтегральної оцінки в моніторингу соціально-економічного розвитку
регіонів. Проведена порівняльна характеристика існуючих методик інтегральної оцінки соціально-економічного
розвитку регіонів. Виявлена відсутність єдиної, оптимальної для управління регіональним розвитком методики
інтегральної оцінки.
Ключові слова: моніторинг соціально-економічного розвитку регіону, інтегральна оцінка, нормування
показників.
Місюк М.В., Солтинський О.М. Вдосконалення системи заготівлі сировини та управління якістю молочної
продукції
Проаналізовано систему стабільного забезпечення продовольчою сировиною як визначального чинника
виживання й перспективного розвитку молокопереробних підприємств та намічено основні шляхи її
вдосконалення. Висвітлено головні напрями державної політики органів місцевого самоврядування щодо
розвитку тваринництва та запропоновано основні заходи вирішення організаційно-виробничих та економічних
проблем розвитку молочного скотарства в господарствах населення.
Ключові слова: ефективність, якість, молокопродуктовий підкомплекс, сировина, взаємовідносини.
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Овчаренко Л.О. Практичні аспекти проведення територіального планування рекреаційних територій
Розглядаються практичні аспекти планування рекреаційних територій; доводиться необхідність
централізованого управління плануванням рекреаційних територій на основі впровадження державного контролю
за використанням природних ресурсів
Ключові слова: рекреаційні території, територіальне планування, управління.
Артюхова І.В. Методичні засади факторного аналізу конкурентоспроможності підприємств санаторнокурортного комплексу
Запропоновано алгоритм аналізу впливу чинників на конкурентоспроможність підприємств санаторнокурортного комплексу. Проаналізовано чинники попиту на рекреаційні послуги. Визначено рівень якості
санаторно-курортних послуг.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємств санаторно-курортного комплексу, методика аналізу
чутливості попиту до чинників конкурентоспроможності, інтегрований показник якості, показник завантаження.
Соколова Ж.В. Проблеми фінансування лісного та мисливського господарства в бюджеті Криму
Розглянуті теоретичні аспекти і принципи фінансування лісової галузі Криму і запропонована система
розрахунку об'ємів ефективного використання лісових ресурсів.
Ключові слова: лісове господарство Криму, бюджетне фінансування.
Романюк О.В. Сучасний стан регіонального ринку праці.
У статті розглянуто сучасний стан ринку праці АР Крим, визначено основні існуючі проблеми та
запропоновано способи їх вирішення.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, працевлаштування, попит та пропозиція робочої сили,
працівник, роботодавець, центр зайнятості.
Смірнова О.О. Теоретичні підходи до визначення сутності регіональної інноваційної системи
У сучасних економічних умовах розвиток економіки України особливого значення набувають питання
соціально-економічного розвитку регіонів, який багато в чому залежить від інноваційних технологій і знань, що
дозволяють максимально ефективно використовувати ресурсний потенціал території з метою підвищення рівня її
конкурентоспроможності. При цьому формування ефективної інноваційної системи є найважливішою складовою
переходу до інноваційного типу розвитку всієї держави. Проаналізовані наукові підходи до визначення поняття
«регіональна інноваційна система».
Ключові слова: поняття «інноваційна система», регіональна інноваційна система
Таранюк Л.М. Практичні засади впровадження реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства
У статті розглянуто практичне впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на промисловому
підприємстві. Практично запроваджений авторський методичний підхід до стратегічної оцінки реінжинірингу
бізнес-процесів виробничої сфери на підприємстві на прикладі СНВО ім. М.В.Фрунзе.
Ключові слова: SWOT - аналіз, виробнича сфера, реінжиніринг бізнес-процесів, промислове підприємство,
реформування, ефективність.
Мазур Н.А. Фактори конкурентоспроможності аграрного сектора України
Автором проведено виявлення пріоритетних виробництв і видів аграрної продукції України, що мають
конкурентні переваги на світовому ринку.
Ключові слова: продукція, сектор, конкурентоспроможность.
Білецька І.М. Управління стратегічними змінами у туризмі
Проведено аналіз непередбачуваних стратегічнимх змінам для підприємств туристичної галузі. Складено
матрицю вибору стратегічних пріоритетів розвитку туристичного підприємства залежно від ринкової
кон’юнктури.
Ключові слова: туризм, стратегії, підприємства.
Лещук В.П. Концентрація та інтеграція в розвитку економічних систем
У статті досліджуються процеси концентрації в економіці, її суть та результати. Більш детально вивчаються
інтеграційні процеси, їх суть та вплив на розвиток економічної системи, сформульоване бачення стабільності
інтегрованих структур бізнесу.
Ключові слова: концентрація, інтеграція, дезінтеграція, економічна інтеграція, економічні системи,
інтеграційні процеси, монополія, інтегровані структури.
Карцева В.В. Еволюція розвитку контролінгу: історичний та сучасний аспекти
В статті розглянуто історичний та сучасний аспекти щодо розвитку контролінгу з практичної і теоретичної
точок зору. Обґрунтовано, що контролінг є тією системою в сучасному економічному середовищі, яка дає змогу
підприємству координувати діяльність з метою досягнення оперативних і стратегічних цілей. Доведено, що
контролінг є невідємною складовою сучасної системи управління підприємством.
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Ключові слова: контролінг, контролер, еволюція контролінгу, теоретична та практична концепції
контролінгу, складові контролінгу
Шкарупа З.І., Болдирєва Л.М. Удосконалення енергозабезпечення та формування енергетичної безпеки у
контексті розвитку АПК
У статті проаналізовано існуючі проблеми енергозабезпечення та енергетичної безпеки. Обгрунтовано
необхідність і шляхи виробництва біопалива із сільськогосподарської продукції, зокрема із ріпаку. Досліджено
наявний і можливий ресурсний потенціал для виробництва біодизеля і біоетанолу в Україні.
Ключові слова: енергозабезпечення, енергетична безпека, біопаливо, біодизель, біоетан.
Горда О.С. Перспективи подолання кризи глобальної фінансово-економічної системи
В статті досліджена динаміка та глибина прояву кризових явищ в системі світогосподарських зв'язків,
виявлені основні ризики прояву фінансово-економічних криз у світовій економіці та запропоновані механізми їх
подолання.
Ключові слова: криза, ризики кризових явищ, механізми подолання криз.
Осмятченко В.О. Вдосконалення інформаційної функції бухгалтерського обліку в умовах автоматизації
Описано вплив автоматизованої обробки облікової інформації на інформаційну функцію бухгалтерського
обліку. Розглянуті недоліки в організації вказаної функції і шляхи їх подолання. Підкреслена актуальність цієї
проблеми в умовах застосування інформаційних технологій.
Ключові слова: автоматизація, бухгалтерський облік, облікова інформація, інформаційна функція,
управлінські рішення.
Фролова Т.О., Ворочек В.Г. Інвестиції в сучасній ринковій економіці
Проаналізовано та узагальнено існуючі теоретичні підходи до поняття інвестиції міжнародні інвестиції,
розглянуті їх позитивні та негативні ефекти. Досліджено фактори, що негативно впливають на інвестиційну
привабливість країн та зокрема України. Проаналізовано динаміку залучення іноземних інвестицій в Україну та із
України з 1995 по 01.07. 2010 роки. Визначено вплив прямих іноземних інвестицій ТНК на стан економіки країнреципієнтів.
Ключеві слова: інвестиції, міжнародні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість.
Мусієнко В.Д., Шахно А.Ю., Сусленкова С.О., Молозіна Н.А. Вплив рівня доходів населення на розвиток
трудового потенціалу суспільства в умовах кризи
У даній статті розглянуті основні фактори, що обумовлюють рівень доходів населення в сучасних умовах
господарювання та вплив рівня доходів суспільства на розвиток трудового потенціалу країни.
Ключові слова: рівень доходів, трудовий потенціал, заробітна плата.
Дебліков Я.С. Основні причини наступа кризових явищ в економіці
Виділені основні причини наступу кризових явищ в економіці. Узагальнині теоріі які існують та пояснють
циклічність та причини появлення кризи. Визначена необхідність подальших досліджень інструментів економічного
регулювання в кризовіх ситуаціях.
Ключові слова: криза, циклічність, державне регулювання.
Гудзь О.Є. Декомпозиція методології дослідження економіки природокористування агросфери
Розглянуто та здійснено оцінку методологічному інструментарію економіки природокористування, здійснено
моніторинг виявлених існуючих проблем у контексті реалій сучасного економічного простору, а також визначено
передумови та запропоновані авторські підходи щодо декомпозиції методології дослідження економіки
природокористування агросфери.
Ключові слова: методологія, економіка природокористування, оцінювання природних ресурсів, агросфера.
Пашенцев О.І. Обгрунтування економіко-математичнох моделі повного питомого екологічного збитку
Обгрунтовано економіко-математичну модель повного питомого екологічного збитку навколишнього середовища,
яка сприяє досягненню суспільно оптимального рівня виробництва.
Ключові слова: модель, екологічний збиток, рівновага системи
Кондратенко Н.О. Методи формування сучасної ресурсозберігаючої політики регіональних економічних систем
В статті розглянуті питання, пов’язані з ресурсозбереженням та формуванням сучасної ресурсозберігаючої
політики. Представлено огляд методів організації виробництва, який дає можливість якісного й докладного аналізу умов
організації виробництва для рішення проблем підприємства в сфері організації виробництва та ресурсозбереження і як
наслідок формування ресурсозберігаючої політики регіональних економічних систем.
Ключові слова: ресурсозбереження, ресурсозберігаюча політика, організація виробництва, підприємство.
Довгий Г.І., Нечипоренко К.В. Засади збереження та відтворення земельних ресурсів України
Авторами виконано дослідження сучасного стану земельних ресурсів України та визначення основних
організаційно-економічних і правових засад збереження та відтворення родючості ґрунтів.
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Ключові слова: ресурси, родючість, засади, відтворення.
Вєтрова А.А. Про напрями розвитку основ еколого-економічного регулювання природокористування в умовах
ринкової економіки
На підставі результатів ретроспективного аналізу підходів та проблемної області еколого-економічного управління
викладеноокремі підходи до регулювання природокористування.
Ключові слова: еколого-економічне управління, забруднення, екологічні платежі
Паршина О.А. Управління діяльністю туристичної компанії на основі Математичного моделювання
Запропонована система управління діяльністю туристичної компанії на основі математичного моделювання і
аналітичних технологій. Розроблена методика вибору адекватної математичної моделі функціонування туристичної
компанії.
Ключові слова: аналіз діяльності, математична модель, аналітичні технології, управління
Ячменева В.М., Клевец Н.І. Сутність та значимість контролю в діяльності підприємства
Розкрита сутність поняття "контроль", визначені типи контролю, які увійдуть до складу загального
контролю діяльності підприємства. Проведено морфологічний аналіз понятійного апарату, з метою сформулювати
поняття контроль в поєднанні конкретним предметом дослідження. Визначено місце і значення контролю в
діяльності підприємства.
Ключові слова: контроль, типи контролю, контроль діяльності підприємства.
Паршин Ю.І. Розробка комплексного методу проведення експертизи на гірничодобувному підприємстві
Наданий аналіз відомих видів та методів проведення експертизы. Розроблено методику щодо проведення
експертизи на всіх рівнях гірничодобувного підприємства.
Ключові слова: експертні оцінки, методи експертизи, рівні управління гірничодобувного підприємства
Скрипник М.І. Порядок класифікації витрат на виробництво промислової продукції на основі принципів
управлінського обліку
У статті досліджується діючий порядок класифікації витрат на виробництво промислової продукції. В
результаті проведених досліджень доведено, що для своєчасного, повного і достовірного визначення фактичних
витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, обчислення фактичної собівартості окремих її видів і контролю за
використанням ресурсів потрібне групування витрат за певними ознаками.
Ключові слова: класифікація витрат, групування витрат, витрати, облік витрат, собівартість, управління
витратами.
Блакита Г.В. Типологія стратегічних фінансових цілей торговельних підприємств
Проведено класифікацію стратегічних фінансових цілей торговельних підприємств. Визначено ієрархічний рівень
окремих класифікаційних ознак в загальній їх системі.
Ключові слова: фінансова стратегія, стратегічна мета, класифікаційна ознака, ієрархічний рівень.
Лазоренко Л.В. Організація розвитку персоналу на підприємстві
Розглянуто суть та особливості процесу розвитку персоналу в організації, визначено його складові та завдання.
Розкрито поняття та рівні людського капіталу. Сформовано стратегію управління розвитком персоналу підприємства в
сучасних умовах діяльності.
Ключові слова: персонал, уровні, стратегія, управління.
Дерій В.А. Форми та типи економічного контролю в контексті витрат і доходів підприємств
Проведено критичний аналіз поглядів вчених-економістів щодо форм і типів економічного контролю. Наведено
авторське визначення понять «форми контролю», «типи контролю». Удосконалено класифікацію форм і типів
економічного контролю. Запропоновано подальші дослідження здійснювати в напрямку розроблення теорії, концепції та
методів індивідуального підбирання форм і типів економічного контролю за витратами і доходами підприємств.
Ключові слова: типи, економічний контроль, витрати, доходи, підприємства, класифікація.
Рогатенюк Е.В. Банкрутство підприємства: суть, види, причини, фактори
Уточнено сутність юридичного і економічного банкрутства; проведена класифікація причин і факторів банкрутства
підприємства виходячи з його видів. Виявлені результати негативного та позитивного впливу інституту банкрутства на
трансформаційні процеси, що відбуваються на рівні підприємства, як основного суб'єкта підприємницької діяльності.
Ключові слова: кризисна ситуація, криза, фінансова криза, юридичне банкрутство, економічне банкрутство, ознаки,
причини і чинники банкрутства.
Рясський А.В., Градовська А.В., Янок М.І. Досвід підвищення прибутку та рентабельності підприємства шляхом
формування асортиментної політики (на прикладі Джанкойського хлібокомбінату)
У роботі розглянут асортимент як чинник підвищення прибутку та рентабельності Джанкойського хлібокомбінату.
Ключові слова: прибуток, рентабельність, асортимент, сировинний ринок, метод експертних оцінок.
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Ривкіна О.Л., Дудко П.В. Підходи до визначення сутності стратегічного управління персоналом підприємства
На основі вивчення, критичного аналізу й узагальнення підходів до визначення сутності поняття "стратегічне
управління персоналом підприємства" запропоновано його авторське трактування.
Ключові слова: стратегічне управління, персонал, підприємство.
Назарова Г.Б. Методика аудиту автотранспортних підприємств
У статті узагальнено основні напрями аудиту автотранспортних підприємств та запропоновано методику їх аудиту.
Розглянуто особливості функціонування автотранспортних підприємств, які впливають на організацію аудиту. Розроблено
порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів при перевірці автотранспортних
підприємств.
Ключові слова: аудит, аудиторські докази, методика аудиту, автотранспортні підприємств
Корольов О.Л. Методи управління ризиками інформаційних систем підприємств
В статті розглянуті питання класифікації ризиків інформаційних систем. Визначені методи управління відповідними
ризиками. Розглянуті специфічні методи такі як аутсорсинг, лімітування та мненшення.
Ключові слова: інформаційні системи, ризик-менеджмент, методи управління, аутсорсинг.
Тельнов А.С. Інтегративний підхід до побудови системи управління якістю продукції промислових підприємств
У статті запропоновано інтегративний підхід до побудови системи управління якістю продукції промислових
підприємств. Визначено підсистеми інтегрованої системи управління якістю продукції, обгрунтовано її відміність від
існуючих систем, яка полягає в інтеграції процесів управління трудовим потенціалом та бізнес-процесів управління якістю
та використання взаємопов’язаної системи міжнародних стандартів.
Ключові слова: якість продукції, якість праці, трудовий потенціал, міжнародні стандарти, інтегральна система.
Третяк Н.М. Домінантні напрями інвестиційного кредитування агроформувань
У статті розглядаються особливості банківського інвестиційного кредитування агроформувань із залученням
ресурсів іноземних банків.
Ключові слова: банківське інвестиційне кредитування, кредитування із залученням ресурсів іноземних банків,
агроформування, процентна ставка, страхові агенства.
Удовенко В.О., Жук В.В., Полюшкевіч В.І., Романенко Н.С. Аналіз підходів до моделювання фінансової стійкості
В статті розглядаються та аналізуються сучасні підходи до моделювання фінансової стійкості. Наведено
класифікацію підходів до управління фінансовим станом підприємства та фінансового моніторингу. Визначено основні
вимоги до методів моніторингу фінансового стану.
Ключевые слова: моніторінг, моделювання, аналіз, піхід.
Приймак Н.С. Амортизаційна політика підприємства та її елементи
У статті розглянуто економічну сутність та значення амортизаційної політики підприємства для макро- та
макрорівнів господарювання, а також здійснено обґрунтування основних елементів амортизаційної політики підприємства.
Ключові слова: амортизація, амортизаційна політика, управління, знос, основні засоби, ефективність
Шарапова І.С., Коротков О.І. Особливості застосування нормативного методу обліку затрат в грязелікуванні
Стаття присвячена актуальним питанням застосування нормативного методу обліку затрат на виробництво в умовах
замкнутого технологічного циклу грязелікування. Розглянуті основні переваги замкнутого технологічного циклу та
можливі напрями скорочення капітальних витрат на будівництво регенераційних споруд.
Ключові слова: грязелікування, затрати, нормативний метод обліку затрат, регенерація, норми.
Костін С.О. Методичні засади оцінки ефективності стратегії реструктуризації підприємств сфери туризму
У статті розкрито методичні засади процесу прийняття управлінських рішень з питань розроблення стратегії
реструктуризації крупних підприємств корпоративного типу у сфері туризму, запропонована методика оцінки ефективності
реалізації стратегії реструктуризації підприємств на прикладі ЗАТ «Укрпрофтур».
Ключові слова: реструктуризація, стратегія реструктуризації, стратегія розвитку, реприватизація, функція ефективності.
Турченяк О.В. Фінансова діагностика формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності
підприємств автомобілебудування: методологічний вимір
Розглянуто проблеми щодо застосування фінансової діагностики в підприємствах автомобілебудування, здійснено
моніторинг цих проблем у контексті реалій сучасної економіки, а також запропоновано власні підходи до їх вирішення.
Ключові слова: фінансова діагностика, інвестиції, діагностика.
Обуховський С.С. Формування ефективної системи мотивації персоналу підприємств на засадах збалансованої
системи показників
У статті наведена одна важливих складових діяльності кожного підприємства: мотивація персоналу для досягнення
стратегічних показників підприємства. Висвітлені можливі системи оцінювання ефективності роботи персоналу та шляхи
мотивації за досягнені результати.
Ключові слова: збалансована система показників, мотивація персоналу, ефективність, результативність, стратегія.
Экономика Крыма № 4(33), 2010 год

378

Окселенко Н.О. Факторний аналіз оборотності оборотних активів як інструмент пошуку напрямів її прискорення
Стаття присвячена питанням факторного аналізу оборотних активів підприємства, а саме факторному аналізу
одного з показників ефективності їх використання – оборотності. Інтерес викликає вивчення впливу додаткових факторів
на об'єкт дослідження.
Ключові слова: оборотні активи, факторний аналіз, оборотність активів, ліквідність.
Касумян А.Т. Ресурсна капіталізація підприємств: сутність та методика розрахунку
У статті розглянута сутність ресурсної складової капіталізації підприємства, охарактеризовані його основні
елементи, наведена методика розрахунку ресурсної капіталізації.
Ключові слова: капіталізація, вартість підприємства, реальна капіталізація, ресурсна капіталізація.
Гольцев Д.Г. Конкурентоспроможність підприємств: аналіз факторів впливу та зміни у менеджменті
Обґрунтовано напрямки змін у менеджменті на підставі аналізу
ключових факторів впливу на
конкурентоспроможність, показано зміни у пріоритетах вибору факторів впливу, головним з яких є урахування
комерційного ризику та проведення маркетингових досліджень.
Ключові слова: конкурентоспроможність, фактори впливу, пріоритети вибору, зміни в менеджменті.
Длігач А.О. Системно-рефлексивний маркетинг
У статті розглянуто парадигму стратегічного маркетингу, що враховує глобалізацію ринкового середовища.
Розглядаються періоди розвитку та трансформація ролі маркетингу в підприємницькій діяльності. Пропонуються шляхи
вирішення проблем сучасного маркетингу через впровадження системно-рефлексивного маркетингу, що передбачає
створення механізмів узгодження інтересів суб’єктів ринкових відносин.
Ключові слова: маркетинг, стратегічний маркетинг, глобалізація, ринкове середовище рефлексія, системнорефлексивний маркетинг.
Баран Р.Я., Романчукевич М.Й., Гнатюк Т.М. Новітні інструменти Інтернет-маркетингу
В даній статті аналізуються та узагальнюються основні підходи до визначення термінології Інтернет-маркетингу.
Розглядаються проблеми реалізації різних методів та інструментів Інтернет-маркетингу в умовах сучасного розвитку
систем електронної комерції. Також розглядаються найбільш прийнятні інструменти для компаній, які мало або взагалі не
використовують технології Інтернет-маркетингу.
Ключові слова: Інтернет-маркетинг, Інтернет-реклама, соціальні мережі, блоггінг
Нехай В.В. Доцільність застосування маркетингу для забезпечення розвитку підприємства при трансформаційній
економіці
Стаття є результатом дослідження питання оцінки доцільності застосування маркетингу на підприємстві,
представляє розрахункові показники, що характеризують роботу всього підприємства й служби маркетингу, зокрема .
Ключові слова: витрати, маркетинг, прибутковість, промисловість, функції, керування, ефективність.
Кірова Л.Л. Формування транскордонних кластерів в АПК України
В статті розглядається кластерний підхід щодо організації транскордонного економічного співробітництва в
агропромисловому комплексі та суміжних сферах економічної діяльності. Пропонується стратегія, яка має за ціль створення
транскордонних агропромислових кластерів з урахуванням інституційних особливостей функціонування сектору.
Ключові слова: кластери, транскордонне співробітництво, агропромисловий комплекс, регіональний розвиток.
Горда О.С. Механізми експорту криз
В статті визначена сутність категорії «експорт криз», досліджена соціально-економічна основа застосування
експорту криз, встановлені основні інструменти та механізми експорту криз
Ключові слова: криза, експорт криз, механізми експорту криз.
Петрова Н.Б. Вплив конвергенції на розвиток транскордонного співрбітництва
В статті досліджується вплив нерівномірності розвитку регіонів України на ефективність транскордонного
співробітництва на парикладі єврорегіону „Слобожанщина”. Досліджені поняття: еврорегіон, транскордонне
співробітництво, нерівномірність розвитку.
Ключові слова: конвергенція, туристські регіони, транскордонне співробітництва, нервномірність розвитку
Ротанов Г.М. Перспективи України на світовому ринку судобудування
У статті проаналізовані мірові тенденції розвитку судобудування, розглянуті перспективи виходу України на
міжнародний ринок, розроблені пропозиції по підвищенню конкурентоспроможності державної системи управління у
галузі.
Ключові слова: судобудування, стратегія, конкурентоспроможність, міровий ринок судобудування.
Кондрашова Г.П. Трансформація споживчого кредитування в Росії в умовах економічної кризи
В статті висловлен досвід трансформації споживчого кредитування в Росії в умовах економічної кризи. Фактичний
матеріал надан у розрізі банків-кре-диторів, які сформували нові лінійки кредитних продуктів для населення Росії.
Ключові слова: споживчий кредит, автокредитування, лінійка кредитних продуктів.
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Кожухова Т.В., Троян В. Особливості сучасного стану зовнішньої заборгованості України
Розглянуто особливості сучасного стану зовнішньої заборгованості України, виявлено чинники, що впливають на
динаміку й структуру зовнішнього державного боргу.
Ключові слова: зовнішній державний борг, прямий державний зовнішній борг, умовний державний зовнішній борг,
чинники впливу на зовнішній борг.
Панаско Д.С. Європейська інтеграція україни: проблеми вдосконалення податкового законодавства
Гармонізація податкового законодавства України з законодавством ЄС про оподаткування, проводиться аналіз
вимог директив ЄС щодо гармонізації податків, ідентифікуються положення законодавства України, висловлюються
пропозиції щодо внесення змін та доповнень до положень законодавства України про податок на додану вартість та акцизні
збори з метою їх гармонізації з законодавством ЄС.
Ключові слова: гармонізація, європейське податкове право, непрямий податок, податок на додану вартість, акциз,
Європейські Співтовариства, зближення законодавств.
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ANNOTATION

Obolentseva L.V. Innovation as a means of overcoming crisis and sources of social and economic systems
The article deals with issues devoted to cyclic existence of socio-economic systems, and is characterized by the
onset of crisis. The review of typologies of management, which enables to understand the key causes of instability. The
role of innovation and value in dealing with crises and sustainable economic development.
Key words: innovation, innovative approach, crisis, economy, business economic cycle.
Ezhakova N.V. Estimation of cooperation of elements of innovative cluster
In the article from positions of analysis of the systems co-operation of all of participants (elements) of innovative
cluster is appraised. It is mathematically well-proven an author, that forming of innovative cluster is given by possibility to
provide organizationally-economic integration of all of enterprises which are included in its composition.
Key words: innovative activity, innovative cluster, activation of innovative activity.
Matsiura S.I., Pidpanok A.O. Innovational activity on the industrial enterprises of Ukraine
The authors performed the estimation of the current state, the existing problems of implementation and prospects
for innovation in industrial enterprises of Ukraine have been marked.
Key words: enterprises, industry, innovational activity.
Klimtchuk S.V. Stabilizing the financial streams as an important condition of the financial system equilibrium
In the real time the finantional activity is a more popular . It determine the real problems. Therefore to used the
finantional activity is a more actually.
Kew words: finantional activity, finantional activity, finantional balans.
Mikhaylova G.V. The indexes of the national accounting in the marking of macro- and microeconomic stability
The possibility of integration of enterprise reporting system of national accounts. The current financial and
economic crisis has distinctly indicated the problem of optimization of interests of state, region and private industry. This
predetermines the search for transient stages in formation of the statistical and analytical space combining the most
valuable elements of both national accounting and various accounting models.
Key words: economic security, system of national accounts, macroeconomic indicators, accounting and analytical
information.
Berkuta T.V. The system of small households forms development support in the agrarian sector
The practice of state programmer realization of one persons households support in the Ukrainian economy agrarian
sector is analyzed. Generating both Ukrainian and foreign counties′ experience we have suggested the system of the
personal private households special support, especially financial help, inclusion into the system of state insurance,
integration of small-scale goods production into the large-scale production structures, improvement of the cooperation, etc.
The necessity of private household state support has been grounded, the exact ways of their market transformation and
development have been suggested.
Key words: private households, personal peasant households, co-operation, regulation, development, system.
Tumakova S.V. State regulation of the labor market: perfection of the property relations
State regulation of labour force market: improvement of relatinskips of privancy. The article deals with problems of
further development of labour force market in the direction of deepening its socialization on the base of solving
contradicting relationships of privasy with active participation of state in this process.
Key words: labour (force) market, labour (force) market state regulation, relationships of privaty, contradicting of
privacy relationships.
Nekhaychuk D.V. The possibility of increasing the incomes of local budgets in the current conditions
Today is a very important increase in autonomy for regional development. In this case, the main thing is the
adequacy of local budgets. There are Indicated on the main aspects of contemporary politics on local taxes and fees. There
are proposed options for reforming the system of local taxation, namely the list, levying and tax rates.
Key words: budget, tax system reform, local taxes and levies, tax rates also.
Kulibaba S.V. Forming the state energy saving policy
The necessity of introduction of energy-keepings measures is determined in the article. Principles are examined,
and also priority directions of realization of energy-keepings policy are formed in our state.
Key words: energy saving, energy saving activities, energy saving policy, power consumption, efficiency
Kryachko V.G. To form a capital function of earth in the context of forming of the landed market in Ukraine
The present state and problems of forming of ринка earth of the agricultural setting are analysed in the article. The
possible mechanisms of stimulation of development of landed ринка are considered and the role of the landed resources is
exposed in the process of forming of agrarian capital.
Key words: market of earth, economic turn of earth, market turn of earth, property on earth, agricultural capital.
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Biliy O.I. The role of the state in shaping the institutional support of the “growth points” as a component of
structural policy implementation in Ukraine
Based on the structural imbalances of the national economy development, heightened by the global financial crisis,
the essence of the “growth points” is investigated; their impact on structural changes stimulation at the national economy
level is revealed. The role of “National projects” in Ukraine as “growth points” is indicated, the expected multiplicative
effect of their implementation is revealed. Particular attention is paid to the state’s role in the formation of institutions
whose activities are related to the intensification of investment in “growth points” as a component of structural policy
implementation in Ukraine.
Key words: multiplicative effect, structural policy, national economy.
Daniliuk E.I. The features of the system of the non-governmental pensionary supply in Ukraine development
The article discusses the need for further pension reform in Ukraine, namely the development of state and private
pension systems. Particular attention is paid to the structure of assets of private pension funds.
Key words: pension reform, pension insurance, pension, pension system, legislative base, social defence, pension
funds.
Tschernorotov O.V. The characteristics of the state credit policy in the modern stage
Main principles of functioning of the credit market, and also realization of the state credit policy of Ukraine are
examined in the article. A number of measures which can promote increase of overall performance of the market of credit
resources.
Key words: the credit market, state regulation, an economic crisis.
Penkova I.V., Glebova A.S. «Social trust»: essence of concept
In the article there has been an attempt to expose essence of concept «Social trust» at modern terms. The modern
approaches to the research of trust has been analysed. The authors’ ground of determination of concept “social trust” is
given.
Key words: social trust, society, interactions, internal relations within a group, agent, economic relations,
transactions.
Khrienko T.V. Economic socialization of Crimean youth: sociological dimensions
In the article author examines the problems of economic socialization of Crimean youth on the base of sociological
monitoring data of several years paying much attention to rating the degree of students’ support of economic reforms held
in the country and studying their axiological assessment of modern business activities.
Key words: economic socialization, youth, sociological assessment, economic reforms, business activity
Djatlova V.V. Competition quality as a component mehanіzma of improving competitiveness: world and domestic
experience
In the article are shown world experience in quality competition and analysis of relevant models awards,
competition results, which is held in Ukraine, proposed a model of self-management of the enterprise as a component of a
mechanism to increase competitiveness.
Key words: quality competition, premium model, self-assessment, management, competitiveness.
Ivanov S.V. On the task of allocation of resources on concurrent relations
The task of concurrent relations is considered in the article. The model of the task on graph and the algorithm of
resolving are in the article. Article contains an example.
Key words: model, graph, concurrency.
Kolodiy S.Y. Posttransitional economy: theoretical and empirical study
Results of transitional process in postsocialist states are investigated in this paper. Author makes empirical analysis
of basic indicators of economic development and substantiates the forming of posttransitional subsystem of mixed
economy
Key words: economic transformation, mixed economy, posttransitional economy
Sigal A.V. About the economic appendixes of concrete mathematics
This article is devoted the ground of possibility of application of concrete mathematics in economic researches.
Determinations of basic integer and related to them functions are resulted. Concrete economic tasks are considered, for the
mathematical modeling of which the use of some целочисленных functions is expedient.
Key words: application; concrete mathematics; integer functions; mathematical modeling.
Shibaeva K.І. Оbjective bases of appearance and distribution of theories of the mixed economy
There have been analyzed objective bases of appearance and distribution of theories of the mixed economy. There
have been considered the modern models of mixed economy which function in the different countries of the world. Some
features of functioning the mixed economy in Ukraine have been analyzed.
Key words: theories of the mixed economy, mixed economy, models of the mixed economy, economy, society.
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Okulosvkiy A.S. Institiutional aspect of the economy of knowledge formation
The features of the knowledge economy in the present times are analyzed in the article, the periodization of the
stages of transformation of the knowledge economy is performed, the peculiarities of the knowledge economy as of an
system phenomenon are listed.
Keywords: knowledge economy, stades, approaches.
Apatova N.V, Medgitova R.Sh. Estimation of efficiency of local budgets
In the article approach of the systems is considered to the management local budgets, allowing to get the
quantitative values of main indexes of achievement of strategic aims and the same to estimate financial, economic and
social efficiency of local budgets. These indexes include exactness of the planned grounds, financial productivity, and also
a few types of balanced of budget.
Key words: local budgets, economic efficiency, social efficiency.
Basta A.I., Smirnov V.O. Regional conditions for the development of renewable energy and energy efficiency of
the Crimea
We consider the regional context of renewable energy in the Crimea. The directions of transformation of the
economy based on energy sources and energy conservation. Describe the problems of the introduction of renewable energy
in the Crimea.
Key words: energy efficiency, renewable energy, solar energy, wind energy, strategy, region
Gerasymenko V.G. Methods of definition of quantity indicators of the tourist market
This article determines basic quantities indicators of the tourist market: volume of real and potential market; market
share, market size, saturation and structure of market. Possible methods of the specified parameters calculation are shown.
Key words: volume of market, market share, market size, level of market saturation, market structure.
Mihurinskaya K.А. Alternative scenarios of economic development of ar crimea in context of economic doctrine of
the socially oriented economy
The necessity of development of alternative scenarios of economic development of AR Crimea in the context of
priorities of the socially oriented economy of region is grounded in this article. Comparative description of scenarios of
development of region, foreseeing development of traditional spheres of economy of AR Crimea, dominant use of
naturally-resource factor, and also providing economic and social progress is presented.
Key words: region, scenarios, socially oriented economy, economic development, economic doctrine.
Tsopa N.V., Shinderovskaya I.Yu.Features of application existing techniques of regions integrated estimation
during monitoring of their social and economic development
Importance of application of integral estimation in monitoring of socio-economic development of regions is
grounded. The methods of integral estimation of socio-economic development of regions which exist in economy are
examined. Absence general, optimum for management regional development of method of integral estimation is revealed.
Key words: monitoring of socio-economic development of region, integral estimation, standardizing of indexes.
quality

Misiuk N.V., Soltynskiy A.N. Perfection of the stock storage system and managing the diary-farms production

The system of ensuring sustainable food raw materials as the determining factor of survival and long-term
development and milk processing plants are scheduled basic ways to improve it. Deals with the main directions of state
policy of local governments on livestock development and the main measures proposed to solve organizational and
industrial and economic development problems in dairy farms.
Key words: efficiency, quality, diary products, raw materials, relationships.
Ovcharenko L.А. Practical issues on recreational areas territory planning
Practical issues of the recreational territories planning are analysed. A recreational territories planning corporal
control based on the natural resources exploitation state control implementation is grounded.
Key words: recreational territories, territory planning, control.
Artuhova I.V. Methodical bases of the factorial analysis of recreation complex enterprises
The analysis algorithm of influence of factors on competitiveness of recreation complex enterprises is offered.
Analyses are factors of demand for recreational services. The degree of quality of sanatorium services is defined.
Key words: competitiveness of the sanatorium complex enterprises, technique of the analysis of sensitivity of
demand to competitiveness factors, the integrated indicator of quality, a loading indicator.
Sokolova J.V. The problems of forestries and hunting industries financing in the budget of Crimea
Considered theoretical aspects and principles of financing of forest industry of Crimea and the system of calculation
of volumes of the effective use of forest resources is offered.
Key words: forestry of Crimea, budgetary financing.
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Romanjuk E.V. Current status of the regional labor market
This article reviewed the current state of the labour market Crimea, identifies the main existing problems and
propose ways to solve them.
Key words: labor market, employment, unemployment, employment, demand and supply of labor, employee,
employer, employment center.
Smirnova E.А. Theoretical approaches to definition of essence of regional innovative system
In modern economic conditions development of economy of Ukraine special value is got with questions of social
and economic development of regions which in many respects depends on innovative technologies and the knowledge
allowing as much as possible effectively to use resource potential of territory with the purpose of increase of a level of its
competitiveness. Thus formation of effective innovative system is the major component of transition to innovative type of
development of all state. Scientific approaches to definition of concept «regional innovative system».
Key words: concept «innovative system», regional innovative system.
Taranyuk L.M. Practical bases of introduction of reengineering business- processes of industrial enterprises
In the article practical introduction of reengineering business - processes is considered on the industrial enterprises
of Ukraine. The author methodical fitting is practically inculcated to for strategic estimation of reengineering business –
processes of production sphere on an enterprise on the example of SNVO the name of M.V. Frunze.
Key words: SWOT - analysis, production sphere, reengineering business - processes, industrial enterprise,
reformation, efficiency.
Mazur N.A. The factors of the competitiveness of the agricultural sector of Ukraine
The revealing of the top-priority industries and kinds of agricultural production, which have competitive advantages
on the world market, is performed by author.
Key words: production, sector, competitiveness.
Biletskaya I.M. Managing the strategic revisions in tourism
The unforseenable strategic revisions for the touristic enterprises have been analyzed. The matrix of the strategic
priority of development has been created.
Key words: tourism, strategies, enterprises.
Leschiuk V.P. Concentration and integration in the economic systems development
In the article the processes of concentration are probed in an economy, its essence and results. More in detail
integration processes, their essence and influence, are studied on development of the economic system, formulated vision
of stability of computer-integrated structures of business.
Key words: concentration, integration, disintegration, economic integration, economic systems, integrational
processes, monopoly, integrated structures.
Kartseva V.V. The controlling development evolution: history and modern experience
The article examines the historical and contemporary aspects of controlling development of practical and theoretical
viewpoints. Proved that controlling is the system in the modern economic environment, which enables the company to
coordinate activities to achieve operational and strategic objectives. Proved that controlling is an integral component of
modern enterprise management system.
Key words: controlling, сontroler, controlling evolution, theoretical and practical concept of controlling, controlling
elements.
Shkarupa Z.I., Boldyrewa L.M. An improvement of energozabezpechennya and forming of power safety is in
context of development of AIC
The existent problems of energozabezpechennya and power safety are analysed in the article. The necessity and
ways of production of biopropellant from agricultural products in particular from rape are grounded and present and
possible potential resource for the production of biodiesel and bioethanol in Ukraine is researched.
Key words: energoobespechenie, power safety, biopropellant, biodiesel, bioethane.
Gorda O.S. Prospects of overcoming of crisis of global financial and economic system
In articles dynamics and depth of display of crisis processes in economic system is investigated, the basic risks of
display of financial and economic crises in economic are revealed and mechanisms of their overcoming are offered.
Key words: crisis, risks of crisis processes, mechanisms of overcoming of crises.
Osmiatchenko V.O. Perfection of the informational function of the accounting in the conditions of automatisation
Influence of the automated treatment of accounting information is described on the informative function of recordkeeping. Defects are considered in органи¬зации of the indicated function and way of their overcoming. Actuality of this
problem is underline in the conditions of application of information technologies.
Key words: automation, record-keeping, accounting information, informative function, administrative decisions.
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Frolova T.A, Vorotchek V.G. Investments in the modern market economy
Is it analysed and generalized existent theoretical going near the concept of investment? international investments,
considered them positive and negative effects. Investigational factors which negatively influence on the investment
attractiveness of countries and in particular Ukraine. The dynamics of bringing in of foreign investments is analysed to
Ukraine and from Ukraine from 1995 to 01.07. 2010. Certainly influence of direct foreign investments of TNK on the state
of economy of countries-recipients.
Key words: investments, international investments, direct foreign investments, investment attractiveness
Musienko V.D, Shakhno A.Yu, Suslenkova C.O, Molozina N.A. The impact of income level of population to the
development of labor potential of society in the conditions of crisis
The main factors what influence on the level of people’s income in the present conditions of production and the
influence of the level of people’s income on the development of labour potential of our country are described in this article.
Key words: level of people’s income, labour potential, salary.
Deblikov Y.S. Basic reasons for crisis situations to appear in economy
The basic reasons for crisis situations to appear in economy and possibilities to solve them are allocated. Existing
theories which explain cycles and reasons for crisis to appear are summarized. The necessity of future researches of
economic regulating instruments in crisis situations is defined.
Key words: crisis, cycles, government regulating
Gudz’ E.E. Decomposition of management of natural resources of agroculture methodology research
Considered and made the evaluation of methodological tools economy of nature, detected by monitoring the
problems in the context of the realities of modern economic space, and also the background and the proposals of
approaches to the decomposition methodology of environmental management approach led.
Key words: methodology, the economy of nature, estimate Of natural resources assessment, agrosphere
Pashentsev A.I. Grounding of the economic-mathematical model of the full specific ecological damage
The economic-mathematical model of specific ecological of an environment promotes to achievement of an
optimum level of manufacture is proved
Key words model ecological damage equilibrium system
Kondratenko N.O. The formation methods of the modern resource economic polici for the regional economic
systems
In the article the problems, connected with resource economy and formation of the modern resource economic
policy are examined. It is adduced the review of organization of production methods, which gives the possibility for
qualitative and detailed analysis the conditions of production organization for solution of production problems in the sphere
of production organization and resource economy and as the consequence of formation for resource economic policy for
regional economic systems.
Key words: resource economy, resource economic policy, organization of production, enterprise.
Dovgyi G., Nechiporenko K. Principals of the preserving and recreation of the land resourses of Ukraine
The authors performed a research of the modern condition of the land of Ukraine and listed the main organizationaleconomic and juridical principles of preserving and recreation of the land fertility.
Key words: resources, fertility, principles, recreation.
Vetrova A.А. Of the directions of the ecological-economic regulation of nature management in the conditions of
market economy.
On the basis of retrospective analysis of approaches to the problems of ecological-economic regulation the main
approaches to the nature management are cited.
Key words: ecological-economic management, pollution, ecological wages.
Parshinа E.A. Management of activity of travel agency on the basis of Mathematical modelling
The control system of activity of travel agency on the basis of mathematical modelling and analytical technologies
is offered. The method of a choice of adequate mathematical model of functioning of travel agency is developed.
Key words: the activity analysis, mathematical model, analytical technologies, management
Yatchmenieva V., Klevets N. Essence and meaning of control in the activity of an enterprise
Essence of concept of is exposed, control types which will enter in the complement of general control of activity of
enterprise are certain. The morphological analysis of concept vehicle is conducted, on purpose formulate a concept control
in combination of research a concrete object. A place and value of control in activity of enterprise is certain.
Key words: control, control types, control of activity of enterprise.
Parshin Ju.I. Working out of a complex method of carrying out the expert analysis at the mining enterprise
The analysis of known kinds and methods of carrying out of expert analysis is presented. The carrying out expert
analysis at all levels of the mining enterprise is developed.
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Key words: expert estimations, the method of expert analysis, levels of the management of the mining enterprise
Skrypnik M.I. The order of industrial output production costs classification on the basis of administrative accounts
principles
The article investigates the current order of industrial output production costs classification. As a result of the
conducted researches it is proved, that it is necessary to group costs on certain indicators to get modern, complete and
reliable actual costs determination, connected with output production, actual prime cost calculation of its separate kinds
and resources use control.
Key words: costs classification, costs grouping, costs, costs accounting, prime cost, costs management.
Blakyta H.V. Typology of strategic financial objectives of trading enterprises
Classification of strategic financial objectives of commercial enterprises was conducted. Hierarchical level of some
classification features in their overall system was defined.
Key Words: financial strategy, strategic goal, classification features, hierarchical level.
Lazorenko L. Organization of development of perssonel at the enterprise
Essence and features of process of development of personnel in organization are considered, ITS constituents and
problems are certain. Concepts and levels of human capital are exposed. Management strategy of development of personnel
of enterprise in the modern terms of activity is formulated.
Key words: personnel, levels, strategy, management.
Deriy V.A. Forms and types of economic control in the context of costs and profits for companies
Disclose the critical analysis of the views of economists on the forms and types of economic control. Define an
author's determinations of "forms of control", "types of control." Improve the classification of forms and types of economic
control. Propose further research in the directions of the development of theory, concepts and methods of matching the
individual forms and types of economic control over costs and profits of enterprises.
Key words: types, economic control, costs, profits, businesses, classification.
Rogatenyuk E.V. Bankruptcy of enterprise: essence, appearance, reasons, factors
Essence of legal and economic bankruptcy is specified in the article; classification of reasons and factors of
bankruptcy of enterprise is conducted coming from its appearance. The results of the negative and positive influencing of
institute of bankruptcy are exposed on transformation processes, what be going on at level enterprises as basic subject of
entrepreneurial activity.
Key words: crisis situation, crisis, financial crisis, legal bankruptcy, economic bankruptcy, signs, reasons and
factors of bankruptcy.
Ryasskiy A.V., Gradovskaya A.V., Yanok M.I. The experience of enterprise profit and efficiency increasing by
means of assortment policy formation (by the example of Dzhankoy bread-baking complex)
In the work the assortment is studied as Dzhankoy bread-baking complex profit and efficiency increasing factor.
Key words: profit, rentability, assortment, raw material market, Delphi approach.
Ryvkina O.L., Dudko P.V. Approaches to definition of the essence of personnel strategic management
On the basis of learning, critical analysis and generalization of approaches to definition of the essence of personnel
strategic management the authors’ interpretation of it is proposed.
Key words: strategic management, personnel, enterprise.
Nazarova G.B. Methods of audit of transport enterprises
In the article the main stages of audit of transport enterprises have been generalized and methodic of audit have
been proposed. The special features of process of transport enterprises functioning which have influence on the
organization of audit have been determined. The order and sequence of audit procedures to achieve necessary audit
evidence while fulfilling audit of transport enterprises have been worked out.
Key words: audit, audit evidence, audit procedures, transport enterprises.
Korolyov O.L. Enterprise information systems’ risk-management methods
In the article questions of mathematical methods are shown. For each special kind of risk special management
methods are proposed. The special information systems’ risk-management methods are proposed such as outsourcing,
limitation and restriction.
Key words: information system, risk-management, special methods.
Теlnov A.S. Integrativniy going near construction of system quality of products of industrial enterprises
management
In the article the integrativniy going is offered near the construction of control system by quality of products of
industrial enterprises. The subsystems of computer-integrated control system by quality of products are certain, its
difference from the existent systems, which consists in integration of processes of management and biznes-processov of
quality management and use of the associate system of international standards labour potential, is grounded.
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Key words: quality of products, quality of labour, labour potential, international standards, computer-integrated
system.
Tretiak N. Dominant directions of the agroformations investment crediting
The article discusses features of the bank investment crediting of agricultural enterprises are examined with
bringing in of resources of foreign banks.
Key words: bank investment crediting, crediting, with bringing in of resources of foreign banks, interest rate,
insurance agenstva agricultural enterprises.
Udovenko V.A., Zhuk V.V., PolyushkevichV.I., Romanenko N.S. Analysis of approaches to modeling of financial
stability
The article examines and analyzes current approaches to modeling financial stability. The classification of
approaches to the financial state of enterprises and financial monitoring. The basic requirements for methods of monitoring
the financial condition.
Key words: monitoring, modeling, analysis, approach.
Priymak N.S. Depreciation policy of enterprise and her ingredients
In the article economic essence and value of depreciation policy of enterprise are considered for макро- and
macrolevels of menage, and also the ground of basic ingredients of depreciation policy of enterprise is carried out.
Key words: depreciation, depreciation policy, management, wear, fixed assets, efficiency
Sharapova I.S., Korotkov A.I. Features of the standard method of cost accounting in the fangotherapy
Article is dedicated to the current issues of classification of production costs. Organization of adaptive management
accounting system based on detailed and well thought out industrial classification of costs. In the article developed the
classification of costs on different features; proposed criteria for an effective management accounting system, developed
recommendations for the introduction of "frugal manufacturing" in order to optimize production costs.
Key words: fangotherapy, costs, standard method of cost accounting, regeneration, norms.
Kostin S. Methodic basis of the efficiency of restructurisation strategies of turistic enterprises rating
The article explores the methodological basis of decisions on development strategy for corporate restructuring of
large enterprises such as in tourism, the proposed methods of effective assessment strategies for enterprise restructuring
(the case of Ukrproftour).
Key words: restructuring, the restructuring strategy, development strategy, re-privatization, the function of
efficiency.
Turcheniak O. Financial diagnostics of formation and using the financial capital in investing activity of the
enterprises of automobile manufacturing: methodologic dimencion
The problem issues related to the analysis of the state of enterprises’ provision with financial resources are
considered, the monitoring of these issues with regard to the contemporary economy is made, and the author’s own
approach to their solution is formulated.
Key words: financial diagnosis, investments, diagnosis.
Obukhovskiy S.S. Forming effective personnel motivating system on balanced scorecard
In article represented one of the most important components of enterprise activity: motivation of personnel to
achieve companies’ strategy indicators. Elucidated possible appraisal plans of operating efficiency of personnel and ways
of motivating for goals achieving.
Key words: Balanced Scorecard, motivation of personnel, efficiency, effectiveness, strategy, is balanced.
Okselenko N.O. The factor analysis of working capital turnover as the tool of trend search of its acceleration
The article is devoted to the questions of the factor analysis of the current assets, namely the factor analysis of an
efficiency indicator their usage - turnover. It is provoked interest the studying of influence of additional factors on object of
research.
Key words: current assets, factor analysis, working capital turnover, liquidity.
Kasumian A.T. Resource capitalization of the enterprises: essence and counting methods
Essence of resource component of capitalization is considered in the article, its basic constituents are described, the
method of calculation of resource capitalization is resulted.
Key words: capitalization, real capitalization, resource capitalization.
Goltsev D.G. Enterprises competitiveness: analysis of influence factors and changes in management
Direction of changes in management that based on an analysis of influencing key factors on competitivenessa are
grounded, the changes in the choice priorities of the influencing factors are showed, most of which is the account of
commercial risk and marketing research.
Key words: competitiveness, factors of influence, choice priorities, changes in management.
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Dligach A.A. System-reflexive marketing
The article focuses on the paradigm of strategic marketing considering the globalization of the market environment.
The article concerns with the periods of marketing development and transformation of its role in business; offers solutions
to the modern marketing problems through the introduction of the system-reflexive marketing which provides the
development of mechanisms to coordinate the interests of the subjects of market relations.
Key words: marketing, strategic marketing, globalization, market environment, reflection, system-reflective
marketing.
Baran R.Y., Romanchukevich M.J., Gnatiuk T.M. Innovative instruments of the internet – marketing
Current article analyses and summarizes basic approaches to definition of the terminology of Internet – marketing.
The article discusses aspects of applying different methods and instruments of the Internet-marketing in the era of rapid
development of E-commerce systems. It also focuses on the most reasonable instruments that might be applied by those
companies which hardly use the technologies of the Internet-marketing or don’t use them at all.
Key words: Internet-marketing, Internet-advertising, social networking website, blogging.
Nekhai V.V. Expediency of application of marketing for maintenance of development of the enterprise at transitive
to economy
Article grows out of research of a question of an estimation of expediency of application of marketing at the
enterprise, represents the settlement indicators characterizing work of all enterprise and service of marketing, in particular.
Key words: costs, marketing, profitableness, the industry, functions, management, efficiency.
Kyrova L.L. Creating of transboundary clusters in agro-industrial complex of Ukraine
The cluster approach for arrangement of transboundary collaboration in agro-industrial complex and related
economic activities is considered in the paper. It is a strategy aimed on transboundary clusters creating that suggested with
taking into account the institutional peculiarities of the sector functioning.
Key words: clusters, transboundary collaboration, agro-industrial complex, regional development.
Gorda A.S. Mechanisms of export of crises
In articles the essence of a category «export of crises» is defined, the social and economic basis of application of
export of crises is investigated, the basic tools and mechanisms of export of crises are established
Key words: crisis, export of crises, mechanisms of export of crises.
Petrova N.B. Effect of convergence on the development of cross-border cooperation
In this article are studed the influence of uneven development of regions of Ukraine for effectiveness of crossborder cooperation for example Euroregion Slobozhanshchina. The concept: evrorehion, transborder cooperation, uneven
development.
Key words: convergence, tourist regions, cross-border cooperation, uneven development
Rotanov G.N. Perspectives of Ukraine on the global ship-building market
The global trends in shipbuilding, the prospects of Ukraine in the international market are analized in the article.
The proposals are developed for improving the competitiveness of public sector management system.
Key words: shipbuilding, strategy, competitiveness, world market of shipbuilding.
Kondrashova G.P. Trancformation of concumer credit in Russia during the economic crisis
The article points out the experience of trancformation of concumer credit in Russia during the economic crisis. The
article material is described on the basis of credit banks, the founders of the new lines of the credit products for the Russian
population.
Key words: concumer credit, autocredit, line of the credit products.
Kozhuhova T.V., Troyan V. Peculiarities of the present state of foreign liabilities of Ukraine
Peruliarities of the present state of foreign liabilities of Ukraine have been reviewed, and factors which influence
the dynamics and structure of foreign state liabilities have been established.
Key words: foreign state liability, direct state foreign liability, conditional state foreign liability, factors of influence
upon foreign liability.
Panasko D.S. European integration of ukraine: problems of tax legislation
Harmonization of tax legislation of Ukraine with legislation of the European Communities on taxation, provides
scientific basing to the theoretical and practical aspects of harmonization, analyzes the requirements of the EC directives on
the approximation of taxes, identifies the provisions of the laws of Ukraine that need to be harmonized with the EC
directives, proposes the amendments to the laws of Ukraine on value added tax and excise duties with the view of their
harmonization with legislation of the European Communities.
Key words: harmonization, European tax law, indirect tax, value added tax, excise duty, European Communities,
approximation of laws.
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