АННОТАЦИИ

Юшкевич Е.А. Устойчивое развитие сельскохозяйственных предприятий: экологический аспект
Определенно признаки устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий и предложены формы практической
реализации концепции устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельскохозяйственные предприятия, прогрессивные технологии.
Швец Ю.Ю. Проблемы и пути инновационного развития
В статье является анализ проблем и путей инновационного развития отечественной экономики. Проанализированы
основные проблемы снижающие эффективность инновационного развития. Рассмотрены основные факторы, пути
инновационного развития.
Ключевые слова: инновационное развитие, конкурентоспособность, стратегия.
Мурава-Середа А.В. Детерминанты инновационного развития национальных экономик
В статье исследуются закономерности становления и развития экономики знаний. На основе обобщения
эмпирического материала, полученного в результате обработки статистической информации, выделяются группы стран,
изучается значимость и взаимное влияние ключевых детерминант экономики знаний.
Ключевые слова: инновационное развитие экономики, организационно-экономический механизм, индекс
аккумулированного знания, ключевые детерминанты экономики знаний.
Севастьянова О.В., Бухинская О.Д. Перспективы инновационного развития туристско-рекреационного комплекса АР Крым
В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития туристско-рекреационного комплекса АР Крым на
основе инноваций. Предложенные этапы формирования инновационной стратегии развития рекреационно-туристического
комплекса Крыма. Раскрыто значение SPA - как основы инновационного направления развития рекреационно-туристического
комплекса Крыма.
Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, инновации, инновационное развитие.
Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А., Подсолонко М.В. Государственные инициативы по развитию экономики
инновационным путем
В статье проанализированы государственные решения по развитию инновационной деятельности в Украине,
выявлены слабые звенья и определены недостатки в основных документах, отражающих государственные инициативы по
инновационной деятельности и инновационному развитию экономики страны, выявлен уровень инновационной отдачи НТР в
регионах Украины, вычислен коэффициент инновационной результативности НТР в регионах по выпуску инновационной
продукции.
Ключевые слова: инновационный путь развития экономики, государственные решения по развитию инновационной
деятельности в Украине, коэффициент инновационной результативности НТР в регионах, выпуск инновационной продукции.
Бондарь А.В., Кантаева О.В. Проблемы информационного обеспечения в военных структурах контроля, анализа и
оценки деятельности бюджетных учреждений
Определена проблема развития информационного обеспечения в сфере контроля, анализа и оценки деятельности
бюджетных учреждений по итогам внутреннего финансового контроля и приведенные направления ее решения. Приведены
основные принципы внутреннего финансового контроля в военных структурах.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, военные структуры, аудит, оценка деятельности бюджетных
учреждений.
Наливайченко С.П. Пенсионная реформа как инструмент сбалансирования финансовых ресурсов государства
В работе исследуются проблемы реализации пенсионной реформы в Украине. Исследованы основные направления
пенсионной реформы и их влияние на сбалансированность финансовых ресурсов государства. Указаны направления
дальнейшего реформирования пенсионной системы Украины
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, финансовые ресурсы государства.
Колодий С.Ю. Регулирование сбалансированности финансовых ресурсов государства с позиций кейнсианства
В работе исследуются кейнсианские подходы к регулированию сбалансированности финансовых ресурсов
государства. Изучены основные инструменты воздействия на формирование и использование финансовых ресурсов
государства. Показаны проблемы реализации кейнсианской макроэкономической политики регулирования
сбалансированности финансовых ресурсов государства
Ключевые слова: кейнсианская экономическая теория, финансовые ресурсы государства, регулирование
сбалансированности финансовых ресурсов государства.
Кондрашова Г.П. Анализ современного состояния банковского сектора экономики Украины
В статье приведен анализ деятельности коммерческих банков Украины по состоянию на в 01.11.2010 г., определены
основные тенденции развития платежных систем Украины, деятельности банков Украины на рынке платежных карточек,
приведен анализ состояния денежно-кредитного рынка страны в октябре 2010 г.
Ключевые слова: средства юридических и физических лиц, доходы и расходы банков, система электронных платежей,
перевод средств, рынок платежных карточек, объем обязательных резервов банков, облигации внутренних государственных
ссуд.
Левчинский Д.Л. Анализ основных эффектов при государственном регулировании инвестиционного процесса
воспроизводства жилого фонда
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В статье представлен анализ получаемого эффекта при государственном регулировании инвестиционного процесса
воспроизводства жилищного фонда и предложено модель прогноза эффективности государственного регулирования процесса
инвестирования в воспроизводство жилья.
Ключевые слова. Инвестиционный процесс, воспроизводство жилищного фонда, государственное регулирование,
эффект, эффективность.
Чмырева Л.Ю. Административно-территориальное деление Украины: современное состояние и направления
реформирования
Статья посвящена изучению современного состояния и выделению основных направлений реформирования
административно-территориального деления Украины. В статье рассматриваются проекты документов направленных на
регулирование административно-территориального деления и территориальной организации власти. Определено и очерчено
основные проблемы и направления реформирования административно-территориального деления.
Ключевые слова: административно-территориальное деление, административно-территориальные единицы, уровни
административно-территориального деления, местное самоуправление, реформирование, населенные пункты.
Колосюк А.А. Политика государственного регулирования социально – экономическим развитием региона
Предложенная политика управления уровнем социально-экономического развития регионов, направлена на
обеспечение социально-экономического развития региона с учетом государственных приоритетов регионального развития.
Фундаментом социально-экономического регионального развития должна стать самостоятельность регионов, относительно
определения приоритетов своего развития с учетом основных положений и направлений политики социально-экономического
развития проводимой правительством Украины.
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, политика, государственное управление.
Чернявая А.Л. Социально-экономические последствия теневой экономики в Украине
В статье рассматриваются выявление причин возникновения и развития теневой экономики, а также анализ оценки
объемов теневого производства в Украине. Рассмотрение различных видов теневой экономики и их влияние на
экономическую жизнь общества, определение закономерностей и причин возникновения и развития теневой экономики в
Украине, предложены методы борьбы с теневой экономикой.
Ключевые слова: теневая экономика, социально-экономическое положение Украины, легальная экономика, кризис,
коррумпированность.
Цехла С.Ю., Шкурупий О.В. Рост интеллектуальной составляющей в стоимости товаров как признак процессов
глобализации и становления постиндустриальной экономики
В статье рассматривается феномен роста интеллектуальной составляющей в стоимости товаров, что предопределяет
одну из наиболее значимых тенденций современного хозяйственного развития.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальная составляющая стоимости, "цепочка создания
стоимости", постиндустриальная экономика, глобализация.
Виноградова Е.В., Филина С.В. Эволюция научной мысли по развитию процессного подхода
В статье рассмотрены особенности управленческой научной мысли относительно развития процессного подхода,
проанализированы становление и развитие науки, исследован вклад каждой научной школы и представителей
соответствующих направлений. Детально рассмотрена характеристика основных подходов управления и проведено их
сравнительная характеристика по сравнению с процессным подходом.
Ключевые слова: школа управления, подходы в управлении, количественный подход, процессный подход, системный
подход, ситуационный подход.
Погорецкая В.Я., Журан Е.А. «Банк идей» - фактор стабильного приращения интеллектуального потенциала
В статье показана роль «Банка идей» в формировании интеллектуального капитала и определены его особенности как
важнейшего фактора интеллектуального потенциала. Рассмотрены методические подходы формирования и оценки
интеллектуального потенциала.
Ключевые слова: «банк идей», «банк знаний», интеллектуальный капитал, инновационное развитие, инновации,
новации, оценка.
Белов А.В., Монастирная Н.В. Выбор метода хеджирования финансовых рисков на основе анализа иерархий
Разработан алгоритм применения метода анализа иерархий в процессе выбора эффективного инструмента
хеджирования финансовых рисков на предприятии.
Ключевые слова: финансовый риск, хеджирование, метод анализа иерархий, процесс принятия решений.
Парушина Н.В., Сучкова Н.А, Дёминова С.В. Методическое обоснование многофакторного моделирования и
прогнозирования показателей рентабельности субъектов малого и среднего предпринимательства региона
В статье предложена методика проведения финансового прогнозирования на основе экономико-математического
моделирования, позволяющего с определённой степенью вероятности устанавливать изменения значений показателей
финансового состояния субъектов малого и среднего бизнеса под влиянием различных факторов.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, моделирование, прогнозирование, финансовое
состояние, анализ.
Бережная И.В., Гальперина С.А. Подходы к определению сущности трудового потенциала курортного региона
Рассмотрена эволюция понятия трудовой потенциал в работах различных научных школ и основные подходы к
сущности понятия трудовой потенциал курортного региона, что позволило определить его как экономическую категорию,
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отражающую уровень соответствия качественных и количественных характеристик трудоспособного населения потребностям
рекреационной деятельности в создании конкурентоспособных санаторно-курортных и туристских услуг.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, курортный регион, трудовой потенциал курортного региона.
Онищенко К.Н. Метод расчета экономической эффективности функционирования зернопродуктового кластера
Обоснован методический подход расчета и представлен пример апробации экономической эффективности
функционирования зернопродуктового кластера, как интегрированного показателя предприятий по производству зерна,
элеваторов, хранящих зерно, и предприятий по производству муки и хлебобулочных изделий (по данным АР Крым).
Ключевые слова: зернопродуктовый кластер, эффективность, функционирование.
Белоущенко Я.А., Козиряцкая А.Х. Организационное обеспечение функционирования предприятий в сфере
рыболовецкого туризма в Крыму
Исследованы организационные аспекты создания, управления и функционирования предприятий рыболовного
туризма.
Ключевые слова: туроператоры, турагенты, услуги рыболовного туризма, рыболовный тур.
Карташевская И.Ф. Экскурсионный потенциал Крыма: современное состояние и перспективы использования
Исследованы процессы регионального управления в сфере экскурсионных услуг, предложены пути их оптимизации.
Даны формулы расчета потенциальных возможностей туристских дорог, объектов экскурсионного посещения.
Ключевые слова: экскурсионные услуги, потенциал экскурсионных ресурсов, трудовой потенциал, потенциал
туристских дорог.
Лазепко И.М., Землячева О.А. Совместный кредит и возможности его применения в Украине
В статье обоснованы целесообразность и возможность сотрудничества коммерческих банков и небанковских
финансовых посредников в сфере кредитования юридических и физических лиц, в частности, путем совместного
кредитования.
Ключевые слова: банк, небанковские финансовые посредники, совместный кредит.
Солдатова С.А. Теоретические основы формирования морских туристических кластеров
Автором выполнена разработка основ методологического аппарата формирования морских туристических кластеров,
рассмотрены классификации кластеров, определено место морехозяйственного кластера в классификации кластеров.
Ключевые слова: кластер, основы, классификация.
Припутников А.А. Природно-ресурсный потенциал регионального развития Крыма в понятиях инвайронментальной
экономики
Исходя из анализа современных тенденций постнеклассической экономики в сравнении с традиционной экономикой,
даны пояснения явлений нестабильности, бифуркаций и т.д., как нормальных проявлений самоорганизации экономической
системы. Предложено изучение природного потенциала Крыма исходя из условий инвайронментальной экономики. Даны
понятия природного капитала, природно-ресурсной ренты и потенциала развития, как базовых категорий
инвайронментальной экономики. Определена роль природно-ресурсной ренты в качестве средства пополнения
республиканского бюджета АР Крым, установлены ограничения устойчивого развития Крымского региона, которые
необходимо устранить.
Ключевые слова: устойчивое развитие, потенциал, инвайронментальная экономика.
Бессонова А.С. Активизация горнолыжной рекреации в системе управления зимними видами туризма в АР Крым
В статье определена перспективность и необходимость развития зимних видов туризма в АР Крым, рассматриваются
проблемы и факторы, влияющие на эффективное функционирование горнолыжной рекреации в регионе. На основе синтеза
современных методов менеджмента разработана модель, внедрение которой способствует повышению
конкурентоспособности туризма и расширению временных границ туристического сезона в АР Крым.
Ключевые слова: зимние виды туризма, горнолыжная рекреация, туристический сезон в АР Крым, диаграмма
Исикавы, система сбалансированных показателей.
Долгополова А.В., Самикова М.С. Разработка инфраструктуры для экологического туризма
В статье приведены понятие, сущность и тенденции развития инфраструктуры для новых видов туризма в Крыму,
охарактеризован уровень развития инфраструктуры для новых видов туризма в Крыму. Намечены основные направления по
улучшению инфраструктуры для новых видов туризма в Крыму.
Ключевые слова: инфраструктура, индустрия туризма, экологический туризм, зеленый туризм.
Парушина Н.В., Тимофеева С.А. Об отдельных особенностях функционирования субъектов хозяйствования в системе
социального партнерства
В статье уточнена субъектная структура социально-экономического партнерства. Анализируется состав участников
социального партнерства, их сильные и слабые стороны и методы взаимодействия социальных партнёров. Выделяются
проблемы неэффективного использования особенностей субъектов социального партнерства.
Ключевые слова: социальное партнерство, субъекты, объединения работодателей, профсоюзы, государство.
Бузни А.Н., Доценко Н.А. Межотраслевая кластеризация в системе обеспечения продовольственной безопасности
Излагается авторский подход к понятиям кластера, межотраслевой кластеризации, продовольственной безопасности.
Предлагается рассмотрение системы обеспечения продовольственной безопасности в качестве межотраслевого кластера,
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структурирование которого позволит строить оптимизационные модели продовольственной безопасности с гарантированным
сроком обеспечения
Ключевые слова: продовольственная безопасность, кластер, межотраслевая кластеризация, маркетинг.
Кальченко С.В. Трансформации управленческих отношений в системе АПК на принципах информационного
общества
В статьи рассмотрены направления усовершенствования управленческого механизма в системе современного
аграрного производства согласно принципов информационного общества.
Ключевые слова: аграрный сектор, информация, менеджмент, крупный бизнес.
Живко З.Б. Обеспечение безопасности бизнеса в системе экономической безопасности государства
В статье обоснованы и исследованы теоретические основы концепции функционирования субъектов
предпринимательской деятельности в условиях трансформации экономики и проблемы организационно-правового
обеспечения менеджмента безопасности предпринимательской деятельности в системе экономической безопасности
государства
Ключевые слова: система безопасности предпринимательства, обеспечение безопасности бизнеса, экономическая
безопасность предпринимательства, экономический риск, экономическая опасность, диагностика безопасности.
Гохберг А.Ю. Глобальные тренды развития рекламной индустрии
Определены особенности глобализации рекламной индустрии и рассмотрены глобальные тренды ее развития в
контексте преодоления рецессии мировой экономики.
Ключевые слова: медиаменеджмент, мультинациональная модель, бизнес консалтинг, телекоммуникационная
индустрия, рецессия мировой экономики, конкурентная модель.
Харчишина Е.В. Экономические и организационно-культурные факторы развития отрасли пищевой промышленности
Украины
Исследовано современное состояние и основные тенденции развития отрасти пищевой промышленности Украины,
подано оценку экономических, организационных и культурных факторов развития. Оценка основных тенденций развития
отрасли пищевой промышленности осуществлена с учетом состояния организационной культуры как важной составляющей
системы управления.
Ключевые слова: пищевая промышленность, организационная культура, система управления, инвестиции,
инновационная деятельность, социальная ответственность
Полищук Е.А. Об институциональной системе малого предпринимательства в сфере туризма
Проанализирована институциональная система малого предпринимательства в сфере туризма, выделены и
рассмотрены основные составляющие институциональной системы в туризме.
Ключевые слова: туризм, малое предпринимательство, институциональная система.
Валинкевич Н.В. Проблемы модернизации: конкурентоспособность и организационно - экономические факторы
адаптации предприятий к условиям внешней среды
На основе анализа трудов отечественных исследователей обобщенно и определенно существующие проблемы и
подходы к сущности, месту и значению, организационно - экономической модернизации во взаимодействии с
конкурентоспособностью предприятий, обоснована новая конструкция модернизации субъектов ведения хозяйства.
Ключевые слова: проблемы модернизации, организационно - экономическая модернизация, факторы,
конкурентоспособность, экономический рост, вызовы глобализации, предприятия пищевой промышленности.
Федяй Н.А. Система принципов стратегического управления пространственно-экономическим развитием экономики
Украины
Статья посвящена теоретическим проблемам стратегического управления пространственно-экономическим развитием
регионов Украины. В статье рассматриваются современные научные подходы к стратегическому управлению на
региональном уровне. Определено и обозначено систему принципов стратегического управления пространственноэкономическим развитием регионов, в частности состоящей из двух групп принципов: общеэкономических и
индивидуальных.
Ключевые слова: система принципов, стратегическое управление, стратегия, пространственно-экономическое
развитие, регион, процессный подход.
Дмитренко А.В. Усовершенствование методики учета совместной деятельности без создания юридического лица без
объединения вкладов
В статье проанализированы нормативные акты по учету совместной деятельности без объединения вкладов,
предложена методика учета совместной деятельности без создания юридического лица без объединения вкладов.
Ключевые слова: совместная деятельность, участник, договор простого общества, вклад, объединение вкладов.
Солдатов М.А., Пономарёва Ю.В. Повышение и оценка эффективности вложений в ИТ
В статье проведен анализ методов повышения прозрачности и эффективности вложения в ИТ. Для этих целей я
рассмотрела процессы ITIL/ITSM и моделирование бизнес-процессов, попробовала дать ответы на вопросы «на что тратить и
сколько платить», а также разобралась с проблемой повышения эффективности вложений за счет аутсорсинга и предприняла
попытку оценить эффективность при внедрении новых ИТ-решений.
Ключевые слова: информационные технологии, эффективность, вложения, моделирование.
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Маркович И.Б. Анализ тенденций, перспектив и рисков развития мирового рынка машиностроения
Установленные факторы, которые определяют изменения в мировом машиностроении. Проанализирована
зависимость между объемами импорта товаров и услуг и ВВП, исследованы производственные предприятия, которые
вынуждены исследовать, формировать и активно внедрять новые модели ведения бизнеса, новые методы и использовать
прогрессивный инструментарий.
Ключевые слова: машиностроение, анализ, мировой рынок.
Пашенцев А.И., Шахова Н.В. Экономическая оценка загрязнения атмосферного воздуха нестационарными
источниками
Предложена методика и программное обеспечение оценки экономического ущерба, нанесенного атмосферному
воздуху от воздействия нестационарных источников.
Ключевые слова: экономический ущерб, атмосферный воздух, оксид карбона.
Плаксина А.В. К вопросу об эколого-экономической оценке эффективности регионального землепользования
Рассмотрена эффективность регионального землепользования согласно эколого-экономическим параметрам.
Проанализированы факторы деградации региональных земельных ресурсов. Определена сущность стоимостной оценки
земельных ресурсов.
Ключевые слова: эколого-экономическая эффективность, деградационные процессы, оценка земельных ресурсов,
ущерб от деградации земель, нормативная стоимость земли, нормативная цена земли.
Пашенцева А.В. Особенности балансового подхода обеспечения экологической безопасности рекреационных территорий
Исследованы сущности понятия экологическая безопасность на основе балансового похода, предложено
синтезированное определение экологическая безопасность рекреационной территории
Ключевые слова: экологическая безопасность, рекреационная территория.
Климчук С.В., Стахно Н.Д. Управление финансовой потенциалоемкостью в системе экономической безопасности
предприятий рекреационного комплекса
В статье определены особенности управления финансовой потенциалоемкостью санаторно-курортной отрасли.
Политика финансового менеджмента должна изменяться в зависимости от функционирования жизненного цикла
предприятий и предусматривать применение адекватного инструментария оптимизации финансового потенциала с позиции
циклических и сезонных колебаний.
Ключевые слова: финансовый потенциал, экономическая безопасность, потенциалоемкость, зона потенциального
воздействия, зона потенциальной отдачи, финансовые потоки, достаточность финансового потенциала.
Новик Л.И. Эффективность бизнес-планирования инвестиционных проектов на предприятиях гостиничного хозяйства
В статье анализируется современная ситуация на предприятии гостиничного хозяйства по определению
эффективности бизнес-планирования инвестиционных проектов. Предложен комплексный подход на основе общепринятых в
мировой практике показателей системы оценочных показателей эффективности бизнес-планирования инвестиционных
проектов, как наиболее адаптированных к условиям рыночной экономики.
Ключевые слова: гостиничное хозяйство, бизнес-план, эффективность бизнес планирования, инвестиционный проект.
Кучер В.А., Лысенко И.В. Экономические проблемы управления затратами как метод снижения себестоимости
продукции угледобывающего предприятия
Определена тенденция развития себестоимости и средней цены угольной продукции. Определены факторы, которые
влияют на себестоимость добычи угля. Доказано, что снизить себестоимость можно путем совершенствования средств труда,
предметов труда, рационального использования сырья, материалов, механизации и автоматизации производственных процессов.
Ключевые слова: себестоимость, цена, добыча угля, планирование, совершенствование производства, развитие
предприятия, конкуренция, затраты.
Симченко Н.А., Мохонько А.А. Стратегии развития предприятий в условиях нестабильной рыночной среды
В статье систематизированы признаки нестабильной рыночной среды. Предложен подход к выбору возможных
стратегий развития предприятия в зависимости от уровня нестабильности рыночной среды и уровня стратегической
устойчивости предприятия.
Ключевые слова: стратегии развития, нестабильная рыночная среда, стратегическая устойчивость.
Рогатенюк Э.В. Обоснование методики анализа имущества предприятия
В статье рассмотрено содержание понятия «имущество предприятия» с юридической и экономической точек зрения;
уточнена его роль и составляющие. Учитывая действующие методические рекомендации и обобщив результаты исследования
отечественных экономистов, обоснована методика анализа имущества предприятия.
Ключевые слова: предприятие, организация, имущество, активы, необоротные активы, оборотные активы, финансовые
коэффициенты.
Лукашова Л.В. Управление предприятиями бытового обслуживания: стратегический аспект
В статье представлены результаты исследований автора относительно тенденций развития отечественных
предприятий бытового обслуживания, обоснованы основные проблемы субъектов предпринимательской деятельности,
которые предоставляют бытовые услуги, определена номенклатура бытовых услуг в соответствии с действующим
законодательством, сформулированы стратегические приоритеты и альтернативы развития предприятий бытового
обслуживания.
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Ключевые слова: предприятия бытового обслуживания, бытовые услуги, стратегические приоритеты, стратегические
альтернативы, диверсификация, сетевая модель предпринимательства.
Билецкая И.М., Козин Л.В. Особенности построения системы экономической безопасности предприятия в
современных условиях
В статье рассматриваются вопросы построения системы экономической безопасности предприятия в современных
условиях. Акцентировано внимание на угрозах экономической безопасности предприятий. Определены задания, которые
стоят перед системой безопасности предприятий, предложены подходы к ее построению.
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, система.
Пожарицкая И.М. Организация и методика заданий аудитора по выполнению согласованных процедур
В статье дана характеристика аудиторского задания по выполнению согласованных процедур. Разработаны
организационные этапы и методические аспекты выполнения процедур по данному виду проверки.
Ключевые слова: аудиторские услуги, согласованные процедуры, задание аудитора.
Землячев С.В. Стимулирование привлечения банковских вкладов
В исследовании рассмотрены мероприятия по стимулированию привлечения банковских вкладов. Обоснована
целесообразность открытия двух новых видов вкладов: платежного депозита и аннуитетного вклада, условия которых больше
всего приспособлены к потребностям каждого вкладчика. Рассмотрены условия и порядок открытия вкладов «Автовклад» и
«Партнерский вклад».
Ключевые слова: банк, маркетинг, депозит, процент, продукт.
Рыбников А.М. Исследование возможностей применения информационных технологий в аудите использования запасов
Изучены и рассмотрены возможности применения аудиторского программного обеспечения по проверке
эффективности использования запасов во время производственного аудита и даны предложения по использованию различных
систем управления запасами в зависимости от цели их накопления.
Ключевые слова: производственный аудит, программное обеспечение, системы управления запасами.
Жуковская В.Н. Партнерский потенциал в обеспечении профессионального развития персонала предприятий торговли
Проанализировано экономические и правовые аспекты налогового инструментария профессионального обучения
персонала в Украине и за рубежом. Обоснована необходимость активизации потенциала партнерства работодателя и
работника с целью внедрения действенного механизма профессионального развития персонала на предприятиях торговли
Ключові слова: партнерский потенциал, профессиональное розвитие персонала, предприятие торговли, налоговый
механизм.
Губина О.В., Бутенко И.В. Исследование взаимосвязи состояния денежных потоков и платежеспособности
коммерческой организации
В данной статье определена необходимость проведения анализа взаимосвязи денежных потоков и
платежеспособности организации. Представлены результаты исследования и особенности методики влияния денежных
потоков коммерческой организации на основные экономические показатели ее деятельности.
Ключевые слова: оборотные активы, денежные потоки, коэффициенты платежеспособности, коэффициент текущей
ликвидности, платежный календарь.
Куцик П.О., Чабанюк О.М. Себестоимость услуг как объект калькулирования: теоретический и практический аспект
Рассматриваются подходы относительно понимания сущности себестоимости, объектов калькулирования и
калькуляции. Обращается внимание на особенности определения производственной себестоимости услуг. Исследуются
факторы снижения себестоимости услуг.
Ключевые слова: себестоимость, калькуляция, объект калькулирования, метод калькулирования, услуга.
Перевозова И.В., Кафка С.М. Организация экспертизы бизнес-плана
В статье исследована важность экспертизы подготовленных бизнес-планов, обоснованы базовые критерии
качественных характеристики и предложено решение научной проблемы относительно методических аспектов процедуры
экспертизы бизнес-плана.
Ключевые слова: бизнес-план, экспертиза, критерии.
Бурда А.И. Оценивание влияния триады потенциала на устойчивое развитие предприятий
В статье выделены теоретические аспекты усовершенствования подходов к оцениванию влияния составляющих
триады потенциала на устойчивое развитие предприятия. Определены основные проблемные вопросы оценочного характера,
связанные с обеспечением механизма оценивания потенциала развития промышленных предприятий, принципиальные
принципы которого должны быть направлены на обеспечение структурной гармонизации триады потенциала.
Ключевые слова: устойчивое развитие, локальные потенциалы, триада потенциала.
Сурнина К.С. Проблемы применения аналитических процедур в международной практике аудита
В статье выполнено исследование практического опыта и освещение проблем применения аналитических процедур в
международной практике аудита. Предоставлен отчет о доходах и убытках смешанного типа, форме французского
балансового отчета.
Ключевые слова: аналитическая процедура, аудит, практика.
Кантур С.Ф. О роли и функциях производных ценных бумаг на фондовом рынке
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В статье дается общая характеристика производных ценных бумаг (деривативов), которые рассматриваются как
срочные контракты по поводу купли-продажи базисных активов в определенный период (момент) времени в будущем;
выделяются такие функции производных ценных бумаг, как инвестиционная, перераспределительная, гарантийная,
социальная, мобилизационная, спекулятивная, обеспечения ликвидности и информации и хеджирования. В статье также
исследуются функциональные различия между разными деривативами.
Ключевые слова: производные ценные бумаги; деривативы; срочные контракты; функции деривативов; хеджирование.
Зорина О.А. Организация интегрированной системы учета и отчетности как информационной базы анализа
В статье рассматривается организация интегрированной системы учета и отчетности в аспекте информационных
потребностей системы управления субъектами ведения хозяйства. Определены пути достижения синергетического эффекта
каждой из составляющих учетной системы с помощью постановки и решения задач информационных требований системы
управления.
Ключевые слова: виды учета, системы учета, организация учета, интегрированная система бухгалтерского учета,
учетная политика.
Зорина С.А. Особенности учета экспортно-импортных операций в призме нового законодательства
Автором выполнено исследование развития методологии учета экспортно-импортных операций, учитывая их
определенную специфику, противоречивость законодательства, несовершенство информационного обеспечения.
Ключевые слова: учет, законодательство, методология, экспортно-импортных операция.
Височан О.С. Бухгалтерский учет хозяйственных операций туроператора, связанных с фрахтом воздушного судна
Исследованы соотношения понятий “чартер”, “фрахт” и “операционная аренда”. Обобщенны различия между
чартерными и регулярными авиаперевозками в туристическом бизнесе. Проведена классификация чартерных авиарейсов.
Усовершенствованы отдельные элементы методики ведения учета операций, связанных с фрахтом воздушного судна.
Ключевые слова: чартер, фрахт, фрахтование, авиаперевозки, туристический оператор, консолидатор.
Климко Т.Ю., Зуб В.А. Составляющие учетной политики предприятия в части необоротных активов и их роль в
удовлетворении информационных потребностей пользователей
В статье приведены пути отображения информации о необоротных активах в бухгалтерском учете для потребностей
разных групп пользователей. Рассмотрена учетная политика предприятия как гибкий инструмент для формирования такой
информации, особенно в части установления срока полезного использования и через установление стоимостного предела.
Ключевые слова: необоротные активы, срок полезной эксплуатации, амортизация, учетная политика,
информационные потребности.
Кондрашова Т.М., Коршуневская Г.В. Усовершенствование системы управления расходами на предприятиях Украины
с помощью калькулирования
Авторами проведен анализ известных методов калькулирования расходов, выявлены основные преимущества и
недостатки, обоснвоано использования самого целесообразного метода калькулирования с целью совершенствования системы
управления расходами на украинских предприятиях.
Ключевые слова: метод, калькулирование, расходы, система, управление.
Онищенко С.К. Оценка эффективности объединения предприятий рекреационного комплекса для принятия
рациональных управленческих решений
В статье получены результаты по эффективной реорганизации группы предприятий, базирующиеся на использовании
иерархических структур, целей, критериев, показателей и моделей многокритериальной оптимизации. Смоделированы
процессы объединения предприятий как комплекса, что позволит в дальнейшем выбрать наиболее оптимальный вариант
объединения конкретных предприятий.
Ключевые слова: рекреационный комплекс, предприятие рекреационного комплекса, многокритериальная модель
оптимизации, объединение предприятий.
Севастьянова О.В., Валивач Ю.А. Методы оценки эффективности деятельности гостиничных предприятий
В статье рассмотрены основные методы оценки эффективности деятельности гостиничных предприятий. Выявлены их
преимущества и недостатки. Разработана усовершенствованная модель оценки эффективности деятельности малых
гостиничных предприятий.
Ключевые слова: гостиница, эффективность, оценка эффективности деятельности.
Яровенко Д.В. Понятие, оценка и организация учета возвратных отходов промышленного предприятия
Проведен обзор и обобщение законодательной и нормативно-правовой базы Украины, выявлены недостатки и
внесены предложения по их устранению касательно понятия, оценки и учета возвратных отходов предприятия.
Ключевые слова: отходы, производство, возвратные отходы, признание, актив, оценка, учет, первичный,
синтетический, налоговый.
Севастьянова О.В., Абльтарова Д.Э. Интенсификация деятельности персонала туристического предприятия как
ключевой фактор повышения его конкурентоспособности
Авторами рассмотрены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность организаций сферы туризма. Дана
оценка влияния кадров на повышение конкурентоспособности туристских фирм.
Ключевые слова: конкурентоспособность, фактор, туризм.
Мачтакова Е.Г. Преодоление отчуждения труда как основа построения эффективной системы мотивации персонала в
стратегическом управлении на предприятии
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В статье автор делает сжатый обзор изучения феномена отчуждения труда известными учеными прошлого и
современности, и предлагает свое определение этого понятия. Автором выявленные группы причин возникновения
отчуждения от труда и пути их возможного устранения, в частности, с помощью нематериальных методов мотивации.
Ключевые слова: мотивация, труд, причины, методы.
Кондрашов С.Ю. Анализ использования персонала предприятия
В статье дан фрагментарный анализ использования персонала предприятия (ОАО «Пневматика») за 2008-2010 годы.
На основе анализа движения рабочей силы, использования фонда рабочего времени, анализа производительности труда
опреде-лены резервы дальнейшего повышения эффективности использования персонала предприятия..
Ключевые слова: персонал предприятия, эффективность использования персонала, рентабельность персонала, фонд
рабочего времени, производительность труда.
Захарова К.В. Влияние интеграции на эффективность деятельности туристических предприятий АР Крым
Статья посвящена актуальным вопросам интеграционных процессов в туристической отрасли Крыма. Автором
обоснована целесообразность формирования интеграционных связей среди туристических предприятий Крыма.
Ключевые слова: интеграция, интеграционные объединения, туристический продукт, туристический потенциал,
интеграционные партнеры, эффективность.
Кучирка М.В. Классификация основных средств
Хозяйственная деятельность любого предприятия опирается на оптимальное использование денежных потоков для
приобретения основных средств, которые, в свою очередь, предопределяют важное значение правильной и точной их
классификации. Разнообразие видов основных средств лишь усиливает проблему изучения и усовершенствования их
классификации. Исследованы аспекты классификации основных средств в системе налогового и бухгалтерского учёта,
проведено сравнение существующих групп основных средств. Рассмотрены существующие классификационные признаки и
оптимизирована структура основных средств предприятия через усовершенствование их классификации.
Ключевые слова: классификация, основные средства, налоговый кодекс, финансовый учет, классификационные
признаки, группы.
Дячкова М.А. Принципы формирования и развития системы управления знаниями предприятия
В статье проведен анализ принципов управления знаниями, разработаны и описаны принципы формирования и
развития системы управления знаниями предприятия.
Ключевые слова: принципы управления, принципы управления знаниями, система управления знаниями, принцип,
менеджмент.
Боброва С.В. Современные тенденции развития инвестирования в основные средства предприятий
Обоснована роль инвестиций в современных условиях, раскрыто тенденции развития процесса инвестирования в
основные средства предприятий.
Ключевые слова: основные средства, инвестиции, инвестирование в основные средства, эффективность инвестиций.
Бобяк А.П. Усовершенствование учета собственного капитала предприятия
Статья посвящена теоретическому и методологическому обоснованию бухгалтерского учета собственного капитала и
подана общая характеристика счетов бухгалтерского учета собственного капитала.
Ключевые слова: собственный капитал, уставный капитал, паевой капитал, неоплаченный капитал, изъятый капитал,
дополнительный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль.
Черникова Е.Г. Совершенствование методики калькулирования себестоимости продукции коксохимических
предприятий
Рассмотрены вопросы внедрения наиболее эффективной системы учета расходов на производство в условиях
комплексной переработки сырья и разработки обоснованной калькуляции себестоимости коксохимической продукции.
Ключевые слова: методика, себестоимость, предприятие, коксохимическая продукция.
Мойсеева О.В. Необоротные активы для продажи: операционная или обычная деятельность
Статья посвящена анализу основных принципов учёта необоротных активов в группе для выбытия в соответствии с
национальными и международными стандартами, а также разработке рекомендаций относительно порядка признания
необоротных активов в такой группе и отражения в учёте процесса реализации необоротных активов.
Ключевые слова: деятельность, активы, группа, порядок.
Одинцова Т.М. Современные концепции контроллинга как фактор развития калькуляционных систем
В статье дается характеристика современных концепций контроллинга и направлений их дальнейшего развития,
рассматривается влияние концепции контроллинга на сущностные характеристики, задачи и функции калькуляционной
системы, определяются роль и виды калькуляционных систем, используемых как элемент стратегического и оперативного
контроллинга издержек предприятия
Ключевые слова: контроллинг, концепция, издержки, калькуляционная система.
Окландер Т.О. Периодизация развития теории маркетинга
В статье рассмотрены существующие варианты периодизации маркетинга. Выявлена дискуссионность принципов,
лежащих в их основе. Доказано, что периодизация должна базироваться на изменениях сущности маркетингового подхода.
Предложен усовершенствований вариант периодизации теории маркетинга.
Ключевые слова: концепция маркетинга, этапы развития маркетинга, ориентация на потребителя, потребительская
ценность.
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Ткешелашвили М.Л. Выбор индикаторов эффективности маркетингового управления субъектами туристической
деятельности: математическая интерпретация
В статье предлагается комбинированный экспертно-интегральный метод для математического обоснования выбора
комплекса мероприятий с учетом принадлежности субъектов туристической деятельности к выделенным нами группам
(«традиционалисты», «начинающие маркетингового управления», «последователи маркетингового управления» и «лидеры
маркетингового управления») на основе определения экспертной оценки деятельности субъектов туристической деятельности
и параллельного расчета интегрального показателя управленческой, маркетинговой и экономической деятельности
предприятия, что позволит выбрать наиболее оптимальный комплекс мер по усилению его конкурентных позиций.
Ключевые слова: маркетинговое управление, субъекты туристической деятельности, индикаторы эффективности.
Зинченко А.И. Особенности комплекса маркетинга объектов зеленого туризма
Рассмотрены основные особенности комплекса маркетинга объектов зелёного туризма и определена роль маркетинга в
рамках развития альтернативных видов туризма, включая зелёный. Детерминировано, что главными элементами в
маркетинговой деятельности объектов зелёного туризма являются продуктовая и коммуникационная политика. Проведён
анализ деятельности разных объектов зелёного туризма с учётом более эффективного использования маркетингового
инструментария.
Ключевые слова: комплекс маркетинга, маркетинговая деятельность объектов зелёного туризма, продукт зелёного
туризма, потребитель зелёного туризма.
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АНОТАЦІЇ

Юшкевич О.О. Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств: екологічний аспект
Визначено ознаки сталого розвитку сільськогосподарських підприємств та запропоновано форми практичної реалізації
концепції сталого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, сільськогосподарські підприємства, прогресивні технології.
Швець Ю.Ю. Проблеми та шляхи інноваційного розвитку
У статті є аналіз проблем та шляхів інноваційного розвитку вітчизняної економіки. Проаналізовано основні проблеми
знижують ефективність інноваційного розвитку. Розглянуто основні фактори, шляхи інноваційного розвитку.
Ключові слова: інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, стратегія.
Мурава-Середа А.В. Детермінанти інноваційного розвитку національних економік
У статті досліджуються закономірності становлення і розвитку економіки знань. На основі узагальнення емпіричного
матеріалу, отриманого в результаті обробки статистичної інформації, виділяються групи країн, вивчається значимість і
взаємний вплив ключових детермінант економіки знань.
Ключові слова: Інноваційний розвиток економіки, організаційно-економічний механізм, індекс акумульованого
знання, ключові детермінанти економіки знань.
Севастьянова О.В., Бухінська О.Д. Перспективи інноваційного розвитку туристсько-рекреаційного комплексу АР Крим
В статті розглянуто основні проблеми та перспективи розвитку туристсько–рекреаційного комплексу АР Крим на
основі інновацій. Запропоновані етапи формування інноваційної стратегії розвитку рекреаційно-туристичного комплексу
Криму. Розкрите значення SPA - як основи інноваційного напряму розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Криму.
Ключові слова: туристсько-рекреаційний комплекс, інновації, інноваційний розвиток, SPA.
Подсолонко В.А., Подсолонко О.А., Подсолонко М.В. Державні ініціативи щодо розвитку економіки інноваційним
шляхом
У статті проаналізовані державні рішення щодо розвитку інноваційної діяльності в Україні, виявлені слабкі ланцюги та
визначені недоліки в основних документах, які відображають державні ініціативи з інноваційної діяльності та інноваційного
розвитку економіки країни, виявлено рівень інноваційної віддачі НТР за регіонами України, обчислено коефіцієнт
інноваційної результативності НТР за регіонами із випуску інноваційної продукції.
Ключові слова: інноваційний шлях розвитку економіки, державні рішення щодо розвитку інноваційної діяльності в
Україні, коефіцієнт інноваційної результативності НТР за регіонами, випуск інноваційної продукції
Бондар О.В., Кантаєва О.В. Проблеми інформаційного забезпечення у військових структурах щодо контролю, аналізу
та оцінки діяльності бюджетних установ
Визначена проблема розвитку інформаційного забезпечення в сфері контролю, аналізу та оцінки діяльності бюджетних
установ за підсумками внутрішнього фінансового контролю та наведені напрямки її рішення. Наведені основні засади
внутрішнього фінансового контролю у військових структурах.
Ключові слова: внутрішній фінансовий контроль, військові структури, аудит, оцінка діяльності бюджетних установ.
Наливайченко С.П. Пенсійна реформа як інструмент збалансування фінансових ресурсів держави
В роботі досліджуються проблеми реалізації пенсійної реформи в Україні. Досліджено основні напрямки пенсійної
реформи та їх вплив на збалансованість фінансових ресурсів держави. Вказано напрямки подальшого реформування пенсійної
системи України
Ключові слова: пенсійна система, пенсійна реформа, фінансові ресурси держави.
Колодій С.Ю. Регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави з позицій кейнсіанства
В роботі досліджено кейнсіанські підходи до регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави. Вивчено
основні інструменти впливу на формування та використання фінансових ресурсів держави. Показано проблеми реалізації
кейнсіанської макроекономічної політики регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави
Ключові слова: кейнсіанська економічна теорія, фінансові ресурси держави, регулювання збалансованості фінансових
ресурсів держави
Кондрашова Г.П. Аналіз сучасного стану банківського сектору економіки України
В статті наведено аналіз діяльності комерційних банків України за станом на 01.11.2010 р., визначені основні
тенденції розвитку платіжних систем України, діяльності банків України на ринку платіжних карток, наведено аналіз стану
грошово-кредитного ринку країни в жовтні 2010 р.
Ключові слова: кошти юридичних і фізичних осіб, доходи та витрати банків, система електронних платежів, переказ
коштів, ринок платіжних карток, обсяг обов’язкових резервів банків, облігації внутрішніх державних позик.
Левчинський Д.Л. Аналіз основних ефектів при державному регулюванні інвестиційного процесу відтворення
житлового фонду
У статті представлено аналіз отримуваного ефекту при державному регулюванні інвестиційного процесу відтворення
житлового фонду та запропоновано модель прогнозу ефективності державного регулювання процесу інвестування у
відтворення житла.
Ключові слова. Інвестиційний процес, відтворення житлового фонду, державне регулювання, ефект, ефективність.
Чмирьова Л.Ю. Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та напрями реформування
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Стаття присвячена дослідженню сучасного стану та виділенню основних напрямів реформування адміністративнотериторіального устрою України. В статті розглядаються проекти документів направлених на регулювання адміністративнотериторіального устрою та територіальної організації влади. Визначено та окреслено основні проблеми та напрямки
реформування адміністративно-територіального устрою.
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальні одиниці, рівні адміністративнотериторіального устрою, місцеве самоврядування, реформування, населені пункти.
Колосюк А.А. Політика державного регулювання соціально – економічним розвитком регіону
Запропонована політика управління рівнем соціально-економічного розвитку регіонів, спрямована на забезпечення
соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням державних пріоритетів регіонального розвитку. Фундаментом
соціально-економічного регіонального розвитку має стати самостійність регіонів, щодо визначення пріоритетів свого розвитку
з урахуванням основних положень і напрямків політики соціально-економічного розвитку проводиться урядом України.
Ключові слова: регіон, соціально-економічний розвиток, політика, державне управління.
Чернява Г.Л. Соціально-економічні наслідки тіньової економіки в Україні
У статті розглядаються виявлення причин виникнення й розвитку тіньової економіки, а також аналіз оцінки обсягів
тіньового виробництва в Україні. Розгляд різних видів тіньової економіки і їхній вплив на економічне життя суспільства,
визначення закономірностей і причин виникнення й розвитку тіньової економіки в Україні, запропоновані методи боротьби з
тіньовою економікою.
Ключові слова: тіньова економіка, соціально-економічне положення України, легальна економіка, криза,
корумпованість.
Цьохла С.Ю., Шкурупій О.В. Зростання інтелектуальної складової у вартості товарів як ознака процесів глобалізації та
становлення постіндустріальної економіки
У статті розглядається феномен зростання інтелектуальної складової у вартості товарів, як такий, що зумовлює одну з
найбільш значимих тенденцій сучасного світогосподарського розвитку.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальна складова вартості, «ланцюжок створення вартості»,
постіндустріальна економіка, глобалізація.
Виноградова О.В., Філіна С.В. Еволюція наукової думки щодо розвитку процесного підходу
У статті розглянуто особливості управлінської наукової думки щодо розвитку процесного підходу, проаналізовано
становлення та розвиток науки, досліджено вклад кожної наукової школи та представників відповідних напрямів. Детально
розглянуто характеристику основних підходів управління та проведено їх порівняльна характеристика у порівнянні з
процесним підходом.
Ключові слова: школа управління, підходи в управлінні, кількісний підхід, процесний підхід, системний підхід,
ситуаційний підхід.
Погорецька В.Я., Журан О.А. «Банк ідей» - чинник стабільного збільшення інтелектуального потенціалу
У статті показано роль «Банку ідей» у формування інтелектуального капіталу та визначено його особливості як
найважливішого чинника інтелектуального потенціалу. Розглянуто методичні підходи до формування та оцінки
інтелектуального потенціалу.
Ключові слова: «банк ідей», «банк знань», інтелектуальний капітал, інноваційний розвиток, інновації, новації, оцінка.
Бєлов О.В., Монастирна Н.В. Вибір методу хеджування фінансових ризиків на основі аналізу ієрархій
Розроблено алгоритм застосування методу аналізу ієрархій у процесі вибору ефективного інструменту хеджування
фінансових ризиків на підприємстві.
Ключові слова: фінансовий ризик, хеджування, метод аналізу ієрархій, процес прийняття рішень.
Парушіна Н.В., Сучкова Н.А., Демінова С.В. Методичне обґрунтування багафакторного моделювання i прогнозування
показникiв рентабельностi суб'єктів малого та середнього підприємництва регіону
У статті запропоновано методику проведення фінансового прогнозування на основі економіко-математичного
моделювання, що дозволяє з певним ступенем імовірності встановлювати зміни значень показників фінансового стану
суб'єктів малого та середнього бізнесу під впливом різних факторів.
Ключові слова: малий та середній бізнес, підприємництво, моделювання, прогнозування, фінансовий стан, аналіз.
Бережна І.В., Гальперіна С.А. Підходи до визначення сутності трудового потенціалу курортного регіону
Розглянуто еволюцію поняття трудовий потенціал у роботах різних наукових шкіл і основні підходи до сутності
поняття трудовий потенціал курортного регіону, що дозволило визначити його як економічну категорію, що відображає рівень
відповідності якісних і кількісних характеристик працездатного населення потребам рекреаційної діяльності в створенні
конкурентоспроможних санаторно-курортних і туристських послуг.
Ключові слова: трудові ресурси, трудовий потенціал, курортний регіон, трудовий потенціал курортного регіону.
Онищенко К.М. Метод розрахунку економічної ефективності функціонування зернопродуктового кластера
Обґрунтований методичний підхід розрахунку і наведений приклад апробації економічної ефективності
функціонування зернопродуктового кластера, як інтегрованого показника підприємств з виробництва зерна, елеваторів, що
зберігають зерно, і підприємств з виробництва муки і хлібобулочних виробів (по даним АР Крим).
Ключові слова: зернопродуктовый кластер, ефективність, функціонування.
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Бєлоущенко Я.А., Козиряцька А.Х. Організаційне забезпечення функціонування підприємств у сфері риболовецького
туризму в Криму
Досліджені організаційні аспекти створення, управління і функціонування підприємств риболовецького туризму.
Ключові слова: туроператори, турагенти, послуги риболовецького туризму, риболовецький тур.
Карташевська І.П. Екскурсійний потенціал Криму; сучасний стан, перспективні пропозиції використання
Досліджені процеси регіонального управління у сфері екскурсійних послуг, пропоновані шляхи їх поліпшення.
Надані формули розрахунку потенційних можливостей туристичних шляхів, об ектів екскурсійного відвідування.
Ключові слова: екскурсійні послуги, потенціал туристичних ресурсів, трудовий потенціал, потенціал туристичних
шляхів.
Лазепко І.М., Землячова О.А. Спільний кредит та можливості його застосування в Україні
У статті обґрунтовані доцільність та можливість співробітництва комерційних банків та небанківських фінансових
посередників в галузі кредитування юридичних і фізичних осіб, зокрема шляхом спільного кредитування.
Ключові слова: банк, небанківські фінансові посередники, спільний кредит.
Солдатова С.О. Теоретичні основи формування морських туристичних кластерів
Автором проведено розробку основ методологічного апарату формування морських туристичних кластерів,
розглянуто класифікацію кластерів, визначено місце морегосподарського кластера в класифікації кластерів.
Ключові слова: кластер, основи, класифікація.
Припутников О.А. Природно-ресурсний потенціал регіонального розвитку Криму в поняттях інвайронментальної
економіки
На основі аналізу сучасних тенденцій постнекласичної економіки у порівнянні з економікою традиційною пояснено
явища нестабільності, біфуркацій та ін., як нормальних проявів самоорганізації економічної системи. Запропоновано вивчення
природного потенціалу Криму на засадах інвайронментальної економіки. Запроваджено поняття природного капіталу,
природно-ресурсної ренти та потенціалу розвитку як базових категорій інвайронментальної економіки. Визначено роль
природно-ресурсної ренти в якості засобу наповнення республіканського бюджету АР Крим, встановлено обмеження сталого
розвитку, властиві Кримському регіону, що треба здолати.
Ключові слова: стійкий розвиток, потенціал, инвайронментальна економіка.
Бєссонова Г.С. Активізація гірськолижної рекреації в системі управління зимовими видами туризму в АР Крим
У статті визначена перспективність та необхідність розвитку зимових видів туризму в АР Крим, розглядаються
проблеми і чинники, що впливають на ефективне функціонування гірськолижної рекреації в регіоні. На основі синтезу
сучасних методів менеджменту розроблена модель, впровадження якої сприяє підвищенню конкурентоспроможності туризму
і розширенню часових меж туристичного сезону в АР Крим.
Ключові слова: зимові види туризму, гірськолижна рекреація, туристичний сезон в АР Крим, діаграма Ісікави, система
збалансованих показників.
Долгополова Г.В., Самікова М.С. Розробка інфраструктури для екологічного туризму
У роботі приведено поняття, сутність і тенденції розвитку інфраструктури для нових видів туризму в Криму,
схарактеризовано рівень розвитку інфраструктури для нових видів туризму в Криму. Описані основні напрямки з покращення
інфраструктури для нових видів туризму в Криму.
Ключові слова: інфраструктура, індустрія туризму, екологічний туризм, зелений туризм.
Парушіна Н.В., Тимофєєва С.А. Про окремі особливості функціонування суб'єктів господарювання в системі
соціального партнерства
У статті уточнена суб'єктна структура соціально-економічного партнерства. Аналізується склад учасників соціального
партнерства, їх сильні і слабкі сторони і методи взаємодії соціальних партнерів. Виділяються проблеми неефективного
використання особливостей суб'єктів соціального партнерства.
Ключові слова: соціальне партнерство, суб'єкти, об'єднання роботодавців, профспілки, держава.
Бузні А.М., Доценко Н.О. Міжгалузева кластеризація в системі забезпечення продовольчої безпеки
Викладається авторський підхід до понять кластера, міжгалузевої кластеризації, продовольчої безпеки. Пропонується
розгляд системи забезпечення продовольчої безпеки як міжгалузевий кластер, структурування якого дозволить будувати
оптимизационні моделі продовольчої безпеки з гарантованим терміном забезпечення
Ключові слова: продовольча безпека, кластер, міжгалузева кластеризація, маркетинг
Кальченко С.В. Трансформації управлінських відносин в системі АПК на принципах інформаційного суспільства
В статті розглянуті напрями удосконалення управлінського механізму в системі сучасного аграрного виробництва
згідно принципів інформаційного суспільства.
Ключові слова: аграрний сектор, інформація, менеджмент, крупний бізнес.
Живко З.Б. Забезпечення безпеки бізнесу в системі економічної безпеки держави
В статті обґрунтовано і досліджено теоретичні засади концепції функціонування суб’єктів підприємницької діяльності
в умовах трансформації економіки та проблеми організаційно-правового забезпечення менеджменту безпеки підприємницької
діяльності в системі економічної безпеки держави.
Ключові слова: система безпеки підприємництва, убезпечення бізнесу, економічна безпека підприємництва,
економічний ризик, економічна небезпека, діагностика безпеки.
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Гохберг О.Ю. Глобальні тренди розвитку рекламної індустрії
Визначено особливості глобалізації рекламної індустрії та розглянуто глобальні тренди її розвитку у контексті
подолання рецесії світової економіки.
Ключові слова: медіаменеджмент, мультинаціональна галузь, бізнес консалтинг, телекомунікаційна індустрія, рецесія
світової економіки, конкурентна модель.
Харчишина О.В. Економічні, організаційні та культурні чинники розвитку галузі харчової промисловості України
Досліджено сучасний стан та основні тенденції розвитку галузі харчової промисловості України, подано оцінку
економічних, організаційних та культурних факторів розвитку. Оцінка основних тенденцій розвитку галузі харчової
промисловості здійснена з врахуванням стану організаційної культури підприємств як важливої складової системи управління.
Ключові слова: харчова промисловість, організаційна культура, система управління, інвестиції, інноваційна діяльність,
соціальна відповідальність
Поліщук О.А. Щодо інституційної системи малого підприємництва у сфері туризму
Проаналізовано інституційну систему малого підприємництва у сфері туризму, виділено та розглянуто основні
складові інституційної системи в туризмі.
Ключові слова: туризм, мале підприємництво, інституційна система
Валінкевич Н.В. Проблеми модернізації: конкурентоздатність та організаційно-економічні фактори адаптації
підприємств до умов зовнішнього середовища
На основі аналізу праць вітчизняних дослідників узагальнено та визначено існуючі проблеми і підходи до сутності,
місця і значення організаційно-економічної модернізації у взаємодії з конкурентоздатністю підприємств, обґрунтовано нова
конструкція модернізації суб’єктів господарювання.
Ключові слова: проблеми модернізації, організаційно-економічна модернізація, фактори, конкурентоздатність,
економічне зростання, глобалізаційні виклики, підприємства харчової промисловості
Федяй Н.О. Система принципів стратегічного управління просторово-економічним розвитком економіки України
Стаття присвячена теоретичним проблемам стратегічного управління просторово-економічним розвитком регіонів
України. В статті розглядаються сучасні наукові підходи до стратегічного управління на регіональному рівні. Визначено та
окреслено систему принципів стратегічного управління просторово-економічним розвитком регіонів, зокрема що складається
з двох груп принципів: загальноекономічних та індивідуальних.
Ключові слова: система принципів, стратегічне управління, стратегія, просторово-економічний розвиток, регіон,
процесний підхід.
вкладів

Дмитренко А.В. Удосконалення методики обліку спільної діяльності без створення юридичної особи без об’єднання

В статті проаналізовано нормативні акти з обліку спільної діяльності без об’єднання вкладів, запропоновано методику
обліку спільної діяльності без створення юридичної особи без об’єднання вкладів.
Ключові слова: спільна діяльність, учасник, договір простого товариства, вклад, об’єднання вкладів.
Солдатов М.А., Пономарева Ю.В. Підвищення і оцінка ефективності вкладень в ІТ
У статті проведено аналіз методів підвищення прозорості та ефективності вкладення в ІТ. З приводу цього я розглянула
процеси ITIL / ITSM та моделювання бізнес-процесів, спробувала дати відповіді на питання «на що витрачати і скільки
платити», а також розібралася з проблемою підвищення ефективності вкладень за рахунок аутсорсингу і зробила спробу
оцінити ефективність при впровадженні нових ІТ- рішень.
Ключові слова: інформаційні технології, ефективність, вкладення, моделювання
Маркович І.Б. Аналіз тенденцій, перспектив та ризиків розвитку світового ринку машинобудування
Встановлені фактори, які визначають зміни в світовому машинобудуванні. Проаналізовано залежність між обсягами
імпорту товарів і послуг та ВВП, досліджено виробничі підприємства, які змушені досліджувати, формувати та активно
впроваджувати нові моделі ведення бізнесу, нові методи та використовувати прогресивний інструментарій.
Ключові слова: машинобудування, аналіз, світовий ринок.
Пашенцев О.І., Шахова Н.В. Економічна оцінка забруднення атмосферного повітря нестаціонарними джерелами
Запропонована методика і програмне забезпечення оцінки економічного збитку, який нанесено атмосферному повітрю
від впливу нестаціонарних джерел.
Ключові слова: економічний збиток, атмосферне повітря, оксид карбону
Плаксіна А.В. До питання про еколого-економічну оцінку ефективності регіонального землекористування
Розглянута ефективність регіонального землекористування згідно з еколого-економічними параметрами.
Проаналізовані чинники деградації регіональних земельних ресурсів. Визначена суть вартісної оцінки земельних ресурсів.
Ключові слова: еколого-економічна ефективність, дегроадаційні процеси, оцінка земельних ресурсів, збиток від
деградації земель, нормативна вартість землі, нормативна ціна землі.
Пашенцева Г.В. Особливості балансового підходу забезпечення екологічної безпеки рекреаційних територій
Досліджені поняття сутності екологічна безпека на основі балансового підходу, запропоновано синтезоване поняття
екологічної безпеки рекреаційних територій.
Ключові слова: екологічна безпека, рекреаційна територія
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Климчук С.В., Стахно Н.Д. Керування фінансової потенціалоемністю в системі економічної безпеки підприємств
рекреаційного комплексу
У статті визначені особливості керування фінансової потенциалоемкостью санаторно-курортної галузі. Політика
фінансового менеджменту повинна змінюватися залежно від функціонування життєвого циклу підприємств і передбачати
застосування адекватного інструментарію оптимізації фінансового потенціалу з позиції циклічних і сезонних коливань.
Ключеві слова: фінансовий потенціал, економічна безпека, потенциалоемкость, зона потенційного впливу, зона
потенційної віддачі, фінансові потоки, достатність фінансового потенціалу.
Новік Л.І. Ефективність бізнес-планування інвестиційних проектів на підприємствах готельного господарства
У статті аналізується сучасна ситуація на підприємстві готельного господарства за визначенням ефективності бізнеспланування інвестиційних проектів. Запропонований комплексний підхід на основі загальноприйнятих в світовій практиці
показників системи оцінних показників ефективності бізнес-планування інвестиційних проектів, як найбільш адаптованих до
умов ринкової економіки.
Ключові слова: готельне господарство, бізнес-план, ефективність бізнес планування, інвестиційний проект.
Кучер В.А., Лисенко І.В. Економічні проблеми управління витратами як метод зниження собівартості продукції
вугледобувного підприємства
Визначено тенденцію розвитку собівартості і середньої ціни вугільної продукції. Визначено чинники, що впливають
на собівартість видобутку вугілля. Доведено, що знизити собівартість можна шляхом: удосконалювання засобів праці,
предметів праці, раціонального використання сировини, матеріалів, механізації й автоматизації виробничих процесів.
Ключові слова: собівартість, ціна, видобуток вугілля, планування, удосконалення виробництва, розвиток підприємства,
конкуренція, витрати.
Сімченко Н.О., Мохонько Г.А. Стратегії розвитку підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища
У статті систематизовано ознаки нестабільного ринкового середовища. Запропоновано підхід до вибору можливих
стратегій розвитку підприємства залежно від рівня нестабільності ринкового середовища та рівня стратегічної стійкості
підприємства.
Ключові слова: стратегії розвитку, нестабільне ринкове середовище, стратегічна стійкість.
Рогатенюк Е.В. Обґрунтування методики аналізу майна підприємства
У статті розглянуто зміст поняття «майно підприємства» з юридичної та економічної точок зору; уточнена його роль і
складові. Враховуючи методичні рекомендації, що діють, і узагальнивши результати дослідження вітчизняних економістів,
обґрунтована методика аналізу майна підприємства.
Ключові слова: підприємство, організація, майно, активи, необоротні активи, оборотні активи, фінансові коефіцієнти.
Лукашова Л.В. Управління підприємствами побутового обслуговування: стратегічний аспект
В статті представлені результати досліджень автора щодо тенденцій розвитку вітчизняних підприємств побутового
обслуговування, обґрунтовані основні проблеми суб’єктів підприємницької діяльності, що надають побутові послуги,
визначено номенклатуру побутових послуг згідно чинного законодавства, сформульовані стратегічні пріоритети та
альтернативи розвитку підприємств побутового обслуговування.
Ключові слова: підприємства побутового обслуговування, побутові послуги, стратегічні пріоритети, стратегічні
альтернативи, диверсифікація, мережева модель підприємництва.
Білецька І.М., Козин Л.В. Особливості побудови системи економічної безпеки підприємства в сучасних умовах
У статті розглядаються питання побудови системи економічної безпеки підприємства у сучасних умовах. Акцентовано
увагу на загрозах економічній безпеці підприємств. Визначено завдання, що стоять перед системою безпеки підприємств,
запропоновано підходи до її побудови.
Ключові слова: економічна безпека, підприємство, система.
Пожарицька І.М. Організація і методика завдань аудитора з виконання погоджених процедур
У статті дана характеристика аудиторського завдання з виконання погоджених процедур. Розроблені організаційні
етапи і методичні аспекти виконання процедур по даному виду перевірки.
Ключові слова: аудиторські послуги, погоджені процедури, завдання| аудитора.
Землячов С.В. Стимулювання залучення банківських вкладів
В дослідження розглянуті заходи щодо стимулювання залучення банківських вкладів. Обґрунтована доцільність
відкриття двох нових видів вкладів: платіжного депозиту та ануїтетного вкладу, умови яких найбільш пристосовані до потреб
кожного вкладника. Розглянуті умови та порядок відкриття вкладів “Автовклад” та “Партнерський вклад”.
Ключові слова: банк, маркетинг, депозит, відсоток, продукт.
Рибнико А.М. Дослідження можливостей застосування інформаційних технологій в аудиті використання запасів
Вивчені і розглянуті можливості застосування аудиторського програмного забезпечення по перевірці ефективності
використання запасів під час виробничого аудиту та дані пропозиції по використанню різних систем управління запасами
залежно від мети їх накопичення.
Ключові слова: виробничий аудит, програмне забезпечення, системи управління запасами.
Жуковська В.М. Партнерський потенціал у забезпеченні професійного розвитку персоналу підприємств торгівлі
Проаналізовано економічно-правові аспекти податкового інструментарію професійного навчання персоналу в Україні і
за кордоном. Обґрунтовано необхідність активізації потенціалу партнерства роботодавця і працівника з метою впровадження
дієвого механізму професійного розвитку персоналу підприємств торгівлі.
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Ключові слова: партнерський потенціал, професійний розвиток персоналу, підприємство торгівлі, податковий
механізм.
Губіна О.В., Бутенко І.В. Дослідження взаємозв’язку стану грошових потоків і платоспроможності комерційної організації
У даній статті визначено необхідність проведення аналізу взаємозв'язку грошових потоків і платоспроможності
організації. Представлені результати дослідження та особливості методики впливу грошових потоків комерційної організації
на основні економічні показники її діяльності.
Ключові слова: оборотні активи, грошові потоки, коефіцієнти платоспроможності, коефіцієнт поточної ліквідності,
платіжний календар.
Куцик П.О., Чабанюк О.М. Собівартість послуг як об’єкт калькулювання: теоретичний та практичний аспект
Розглядаються підходи щодо розуміння сутності собівартості, об’єктів калькулювання та калькуляції. Звертається
увага на особливості визначення виробничої собівартості послуг. Досліджуються фактори зниження собівартості послуг.
Ключові слова: собівартість, калькуляція, об’єкт калькулювання, метод калькулювання, послуга.
Перевозова І.В., Кафка С.М. Організація експертизи бізнес-плану
У статті досліджено важливість експертизи підготовлених бізнес-планів, обґрунтовано базові критерії якісних
характеристики та запропоновано вирішення наукової проблеми щодо методичних аспектів процедури експертизи бізнес-плану.
Ключові слова: бізнес-план, експертиза, критерії.
Бурда А.І. Оцінювання впливу тріади потенціалу на сталий розвиток підприємств
У статті виділено теоретичні аспекти удосконалення підходів до оцінювання впливу складових тріади потенціалу на
сталий розвиток підприємства. Визначено основні проблемні питання оціночного характеру, пов’язані із забезпеченням
механізму оцінювання потенціалу розвитку промислових підприємств, принципові засади якого мають бути спрямовані на
забезпечення структурної гармонізації тріади потенціалу.
Ключові слова: сталий розвиток, локальні потенціали, тріада потенціалу
Сурніна К.С. Проблеми застосування аналітичних процедур в міжнародній практиці аудиту
У статті виконано дослідження практичного досвіду і висвітлення проблем застосування аналітичних процедур в
міжнародній практиці аудиту. Надано звіт про доходи і збитки змішаного типа, форму французького балансового звіту.
Ключові слова: аналітична процедура, аудит, практика.
Кантур С.Ф. Про роль і функції похідних цінних паперів на фондовому ринку
У статті дається загальна характеристика похідних цінних паперів (деривативів), які розглядаються як строкові
контракти з приводу купівлі-продажу базисних активів в певний період (момент) часу в майбутньому; виділяються такі
функції похідних цінних паперів, як інвестиційна, перерозподільна, гарантійна, соціальна, мобілізаційна, спекулятивна,
забезпечення ліквідності і інформації, і хеджування. У статті також досліджуються функціональні відмінності між різними
деривативами.
Ключові слова: похідні цінні папери; деривативи; строкові контракти; функції деривативів; хеджування.
Зоріна О.А. Організація інтегрованої системи обліку та звітності як інформаційної бази аналізу
У статті розглядається організація інтегрованої системи обліку та звітності в аспекті інформаційних потреб системи
управління суб'єктами господарювання. Визначено шляхи досягнення синергитичного ефекту кожної зі складових облікової
системи за допомогою постановки і рішення задач інформаційних вимог системи управління.
Ключові слова: види обліку, системи обліку, організація обліку, інтегрована система бухгалтерського обліку, облікова
політика.
Зоріна С.А. Особливості обліку експортно-імпортних операцій у призмі нового законодавства
Автором виконано дослідження, щодо розвитку методології обліку експортно-імпортних операцій, враховуючи їх
певну специфіку, суперечливість законодавства, недосконалість інформаційного забезпечення.
Ключові слова: облік, законодавство, методологія, експортно-імпортна операція.
Височан О.С. Бухгалтерський облік господарських операцій туроператора, пов’язаних із фрахтуванням повітряного судна
Досліджено співвідношення понять “чартер”, “фрахтування” та “операційна оренда”. Узагальнено відмінності між
чартерними та регулярними авіаперевезеннями в туристичному бізнесі. Проведено класифікацію чартерних авіарейсів.
Удосконалено окремі елементи методики ведення обліку операцій, пов’язаних із фрахтуванням повітряного судна.
Ключові слова: чартер, фрахт, фрахтування, авіаперевезення, туристичний оператор, консолідатор.
Климко Т.Ю., Зуб В.А. Складові облікової політики підприємства в частині необоротних активів та їх роль в
задоволенні інформаційних потреб користувачів
В статті наведено шляхи відображення інформації про необоротні активи в бухгалтерському обліку для потреб різних
груп користувачів. Розглянуто облікову політику підприємства як гнучкий інструмент для формування такої інформації,
особливо в частині встановлення строку корисного використання та через встановлення вартісної межі.
Ключові слова: необоротні активи, строк корисної експлуатації, амортизація, облікова політика, інформаційні потреби.
Кондрашова Т.М., Коршуневська Г.В. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах України за
допомогою калькулювання
Авторами проведено аналіз відомих методів калькулювання витрат, виявлено їх основні переваги і недоліків та
обґрунтувано використання найдоцільнішого методу калькулювання з метою вдосконалення системи управління витратами
на українських підприємствах.
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Ключові слова: метод, калькулювання, витрати, система, управління.
Онищенко С.К. Оцінка ефективності об'єднання підприємств рекреаційного комплексу для прийняття раціональних
управлінських рішень
У статті отримані результати щодо ефективної реорганізації групи підприємств, що базуються на використанні
ієрархічних структур, цілей, критеріїв, показників і моделей багатокритеріальної оптимізації. Змодельовані процеси об'єднання
підприємств як комплексу, що дозволить надалі вибрати найбільш оптимальний варіант об'єднання конкретних підприємств.
Ключові слова: рекреаційний комплекс, підприємство рекреаційного комплексу, багатокритеріальна модель
оптимізації, об'єднання підприємств.
Севастьянова О.В., Валивач Ю.А. Методи оцінки ефективності діяльності готельних підприємств
У статті розглянуті основні методи оцінки ефективності діяльності готельних підприємств. Виявлені їх переваги і
недоліки. Розроблена вдосконалена модель оцінки ефективності діяльності малих готельних підприємств.
Ключові слова: готель, ефективність, оцінка ефективності діяльності.
Яровенко Д.В. Поняття, оцінка і організація обліку поворотних відходів промислового підприємства
Проведений огляд і узагальнення законодавчої і нормативно-правової бази України, виявлені недоліки і внесені
пропозиції по їх усуненню стосовно поняття, оцінки і обліку поворотних відходів підприємства.
Ключові слова: відходи, виробництво, поворотні відходи, визнання, актив, оцінка, облік, первинний, синтетичний,
податковий.
Севастьянова О.В., Абльтарова Д.Э. Інтенсифікація діяльності персоналу туристичного підприємства як ключовий
чинник підвищення його конкурентоспроможності
Авторами розглянуті основні чинники, що впливають на конкурентоспроможність організацій сфери туризму. Дана
оцінка впливу кадрів на підвищення конкурентоспроможності туристських фірм.
Ключові слова: конкурентоспроможність, чинник, туризм.
Мачтакова О.Г. Подолання відчуження праці як основа побудови ефективної системи мотивації персоналу в
стратегічному управлінні на підприємстві
В статті автор робить стислий огляд вивчення феномену відчуження праці відомими вченими минулого та сучасності,
та пропонує своє визначення цього поняття. Автором виявлені групи причин виникнення відчуження від праці та шляхи їх
можливого усунення, зокрема, за допомогою нематеріальних методів мотивації.
Ключові слова: мотивація, праця, причини, методи.
Кондрашов С.Ю. Аналіз використання персоналу підприємства
У статті даний фрагментарний аналіз використання персоналу підприємства (ВАТ "Пневматика") за 2008-2010 роки.
На основі аналізу руху робочої сили, використання фонду робочого часу, аналізу продуктивності праці опреде-лены резерви
подальшого підвищення ефективності використання персоналу підприємства.
Ключові слова: персонал підприємства, ефективність використання персоналу, рентабельність персоналу, фонд
робочого часу, продуктивність праці.
Захарова К.В. Вплив інтеграційних зв'язків на ефективність діяльності туристичних підприємств АР Крим
Стаття присвячена актуальним питанням інтеграційних процесів у туристичній галузі Криму. Автором обгрунтована
доцільність формування інтеграційних зв'язків серед туристичних підприємств Криму.
Ключові слова: інтеграція, інтеграційні об'єднання, туристичний продукт, туристичний потенціал, інтеграційні
партнери, ефективність.
Кучирка М.В. Класифікація основних засобів
Господарська діяльність будь-якого підприємства спирається на оптимальне використання грошових потоків для
придбання основних засобів, які, у свою чергу, зумовлюють важливе значення правильної і точної їх класифікації.
Різноманітність видів основних засобів лише посилює проблему вивчення і удосконалення їх класифікації. Досліджені аспекти
класифікації основних засобів в системі податкового і бухгалтерського обліку, проведено порівняння існуючих груп основних
засобів. Розглянуті існуючі класифікаційні ознаки і оптимізована структура основних засобів підприємства через
удосконалення їх класифікації.
Ключові слова: класифікація, основні засоби, податковий кодекс, фінансовий облік, класифікаційні ознаки, групи.
Дячкова М.О. Принципи формування та розвитку системи управління знаннями підприємства
У статті проведено аналіз принципів управління знаннями, розроблено та описано принципи формування та розвитку
системи управління знаннями підприємства.
Ключові слова: принципи управління, принципи управління знаннями, система управління знаннями, принцип,
менеджмент.
Боброва С.В. Сучасні тенденції розвитку інвестування в основні засоби підприємств
Обґрунтовано роль інвестицій в сучасних умовах, розкрито тенденції розвитку процесу інвестування в основні засоби
підприємств.
Ключові слова: основні засоби, інвестиції, інвестування в основні засоби, ефективність інвестицій.
Бобяк А.П. Удосконалення обліку власного капіталу підприємства
Стаття присвячена теоретичному та методологічному обґрунтуванню бухгалтерського обліку власного капіталу та
надана загальна характеристика рахунків бухгалтерського обліку власного капіталу..
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Ключові слова: власний капітал, статутний капітал, пайовий капітал, неоплачений капітал, вилучений капітал,
додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток.
Черникова Є.Г. Удосконалення методики калькулювання собівартості продукції коксохімічних підприємств
Розглянуті питання впровадження найбільш ефективної системи обліку витрат на виробництво в умовах комплексної
переробки сировини та розробки обґрунтованої калькуляції собівартості коксохімічної продукції.
Ключові слова: методика, собівартість, підприємство, коксохімічна продукція.
Мойсеєва О.В. Необоротні активи для продажу: операційна чи звичайна діяльність
Стаття присвячена аналізу основних принципів обліку необоротних активів у групі для вибуття за національними і
міжнародними стандартами та розробці рекомендацій щодо порядку визнання необоротних активів у такій групі і
відображення в обліку процесу реалізації необоротних активів.
Ключові слова: діяльність, активи, група, порядок.
Одінцова Т.М. Сучасні концепції контроллінга як фактор розвитку калькуляційних систем
У статті дається характеристика сучасних концепцій контролінгу та напрямів їх подальшого розвитку, розглядається
вплив концепції контролінгу на сутнісні характеристики, завдання та функції калькуляційної системи, визначаються роль і
види калькуляційних систем, що використовуються як елемент стратегічного і оперативного контролінгу витрат підприємства
Ключові слова: контролінг, концепція, витрати, калькуляційна система.
Окландер Т.О. Періодизація розвитку теорії маркетингу
В статті розглянуто існуючі варіанти періодизації маркетингу. Виявлена дискусійність принципів, покладених в їх
основу. Доведено, що періодизація повинна ґрунтуватися на змінах сутності маркетингового підходу. Запропоновано
удосконалений варіант періодизації теорії маркетингу.
Ключові слова: концепція маркетингу, етапи розвитку маркетингу, орієнтація на споживача, споживча цінність.
Ткешелашвілі М.Л. Вибір індикаторів ефективності маркетингового управління суб’єктами туристичної діяльності:
математична інтерпретація
У статті запропоновано комбінований експертно-інтегральний метод для математичного обґрунтування вибору
комплексу заходів з урахуванням належності СТД до виділених нами груп (традиціоналісти, початківці МУ, послідовники МУ
та лідери МУ) на основі визначення експертної оцінки діяльності СТД та паралельного розрахунку інтегрального показника
управлінської, маркетингової та економічної діяльності СТД, що дозволить вибрати найбільш оптимальний комплекс заходів з
посилення його конкурентних позицій.
Ключові слова: маркетингове управління, суб’єкти туристичної діяльності, індикатори ефективності
Зінченко А.І. Особливості комплексу маркетингу об’єктів зеленого туризму
Розглянуті основні особливості комплексу маркетингу об’єктів зеленого туризму і визначено роль маркетингу в рамках
розвитку альтернативних видів туризму, зокрема зеленого. Детерміновано, що найважливішу роль у маркетинговій діяльності
об’єктів зеленого туризму належить продуктовій та комунікаційній політиці. Проведено аналіз діяльності різних об’єктів
зеленого туризму з огляду на більш ефективне використання маркетингового інструментарію.
Ключові слова: комплекс маркетингу, маркетингова діяльність об’єктів зеленого туризму, продукт зеленого туризму,
споживач продукту зеленого туризму.
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ANNOTATION
Yushkevich Е.А. Steady development of agricultural enterprises: ecological aspect
Certainly signs of steady development of agricultural enterprises and the forms of practical realization of conception steady
development are offered.
Keywords: steady development, agricultural enterprises, progressive technologies.
Shvets Yu.Yu. Problems and ways of innovative development
The article is the analysis of problems and ways of innovative development OTE-quality economy. Analyzes the main problems
reduce the effectiveness of innovative development. The mai factors, ny Tee innovative development.
Key words: innovation development, competitiveness, strategy.
Murava-Sereda A.V. Determinants of the innovation of national economy
The regularities of formation and development of knowledge economy are investigated in the article. Were studied: the significance
and relative impact of key determinants of the knowledge economy, economical commonalities of the group of countries, the revealed typical
features of the organizational and economic mechanisms for innovative development of leading countries and following countries.
Keywords: the innovative economic development, organizational and economic mechanism, the index of accumulated
knowledge, the key determinants of the knowledge economy.
Sevastyanovа O.V., Buhinskay O.D. Prospects of innovative development of tourist-recreational complex AR Crimea
In the article basic problems and prospects of development of tourist-recreational complex AR Crimea on the basis of
innovations. Offered stages of forming of innovative strategy of development of recreational-tourist complex of Crimea. Exposed value
of SPA - as bases of innovative direction of development of recreational-tourist complex of Crimea.
Keywords: tourist-recreational complex, innovations, innovative development
Podsolonko V.A., Podsolonko E.A., Podsolonko M.V. State initiatives of economy`s development by a innovational way
In the article state decisions on development of innovative activity in Ukraine are analysed, and certain failings in basic
documents, reflecting States Initiatives on innovative activity and innovative development of economy of country are defined, the level of
innovative return of R&D is exposed in the regions of Ukraine, the coefficient of innovative effectiveness of R&D is calculated in regions
on the issue of innovative products
Keywords: innovative way of development of economy, state decisions on development of innovative activity in Ukraine,
coefficient of innovative effectiveness of R&D in regions, issue of innovative products
Bondar А.V., Kantaeva О.V. Problems of the informative providing in the soldiery structures of control, analysis and estimation
of activity of budgetary establishments
The problem of development of the informative providing in the field of control, analysis and estimation of activity of budgetary
establishments on results internal financial control and the brought directions over of her decision is certain. Basic principles over of
internal financial control are brought in soldiery structures.
Keywords: internal financial control, soldiery structures, audit, estimation of activity of budgetary establishments.
Nalivaychenko S.P. Pension reform as a tool to balance the governmental financial resources
The problems on the implementation of pension reform in Ukraine are investigated in the work. Author studies the main areas of
pension reform and their impact on the balance of governmental financial resources, indicates directions for further reforming the pension
system in Ukraine
Keywords: pension system, pension reform, governmental financial resources.
Kolodiy S.Yu. Regulation of balancing governmental financial resources in terms of keynesianism
The Keynesian approaches to the management of balance of governmental financial resources are investigated in the work.
Author studies the main tool to influence the formation and use of governmental financial resources and shows problems of
implementation of Keynesian macroeconomic policy management of balancing governmental financial resources
Keywords: Keynesian economic theory, governmental financial resources, the regulation of balancing governmental financial
resources
Kondrashova G.P. Analysis of the modern state of bank sector of economy of Ukraine
In the article an analysis over of activity of commercial banks of Ukraine is brought on the state on in 01.11.2010, basic progress
of the payment systems of Ukraine trends are certain, to activity of banks of Ukraine at the market of payment cards, an analysis over of
money-and-credit market of country condition is brought in October, 2010.
Key words: facilities of legal and natural persons, profits and charges of бан- ків, system of e-Payments, transfer of costs, market
of payment cards, volume of obligatory backlogs of banks, bonds of internal state loans.
Levchinskiy D.L. Analysis of basic effects at government control of investment process of reproduction of dwelling fund
In the article the analysis of the got effect is presented at government control of investment process of reproduction of housing
fund and the model of prognosis of efficiency of government control of process of investing in reproduction of habitation is offered.
Keywords. Investment process, reproduction of housing fund, government control, effect, efficiency.
Chmyriova L.Yu. The administrative-territorial division of Ukraine: the modern state and directions of reforming
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This article is dedicated to the modern state and the allocation of the main directions of reforming the administrative-territorial
division of Ukraine. The article examines with the draft documents aimed at regulating the administrative-territorial division and the
territorial organization of power. The main problems and directions of reforming the administrative and territorial division are
determined.
Keywords: administrative-territorial division, political subdivisions, the levels of the administrative-territorial division, local
government, reform, human settlements.
Kolosyuk A.A. Politics of government regulation of social - economic development of the region
The proposed policy is management level of socio-economic development of regions, aims to ensure socio-economic
development of the region, taking into account the national priorities of regional development. The foundation of the socio-economic
regional development should be independence of regions, with respect to prioritization of the development taking into account the
guidelines and policies of socio-economic development of the Government of Ukraine.
Key words: region, socio-economic development, politics, public administration.
Sherniavoya A.L. Social and economic consequences of shadow economy in Ukraine
In article revealing of the reasons of occurrence and shadow economy development, and also the analysis of an estimation of
volumes of shadow manufacture in Ukraine are considered. Consideration of various kinds of shadow economy and their influence on an
economic life of a society, definition of laws and the reasons of occurrence and shadow economy development in Ukraine, are offered
methods of struggle against shadow economy.
Keywords: shadow economy, social and economic position of Ukraine, legal economy, crisis, corruption.
Tsohla S.Yu, Sckurupiy O.V. Height of intellectual constituent in the costs of commodities as sign of processes of globalization
and becoming of postindustrial economy
In the article the phenomenon of height of intellectual constituent is examined in the cost of commodities, that predetermines one
of the most meaningful modern economic progress trends.
Keywords: intellectual capital, intellectual constituent of cost, "chainlet of creation of cost", postindustrial economy,
globalization.
Vinogradova E.V., Filila S.V. The scientific thought on the development process approach
The article discusses the features of management of scientific thought on the development process approach, analyzed the
formation and development of science, scientific research contribution of each school and representatives of the relevant areas. Details
The basic approaches and management as well as their comparative characteristics compared to process approach.
Keywords: school management, management approaches, quantitative approach, process approach, system approach, situational
approach.
Pohoretsky V.Ya., Zhuran E.А. "Ideas Bank" - a factor of stable increment of intellectual potential
The article shows the role of the "Idea Bank" in the formation of intellectual capital and identify its features as a main factor
predictive capacity. It shows methodical approaches the formation and evaluation of intellectual capacity.
Key words: "bank of ideas", "knowledge bank", the intellectual capital, innovative development, innovation, innovations,
evaluation.
Belov А.V., Моnasturnaya N.V. Choice of method of hedging of financial risks on the basis of analysis of hierarchies
Algorithm for applying the analytic hierarchy process in selecting an effective tool for hedging financial risks in the enterprise has
been developed in this article.
Keywords: financial risk hedging, the method of analytic hierarchy process, decision-making process.
Parushina N.V., Suchkova N.A., Dyominova S.V. Technical soundness multivariate modeling and forecasting profitability small
and medium enterprise development region
In the article the technique of financial forecasting on the basis of economic-mathematical modeling, which allows a certain
degree of probability to establish differences in the value of the financial status of small and medium-sized businesses under the influence
of various factors.
Keywords: small and medium business, entrepreneurship, modeling, forecasting, financial condition, analysis.
Berezhna I.V., Galperina S.А. Approaches to the determination of essence of recreation region labor potential
The evolution of the conception of labor potential is considered in the works of different scientific schools along with basic
approaches to the essence of the conception of labor potential in a recreation region, which made it possible to define it as an economic
category that reflects the level of corresponding of quality and quantity characteristics of working-age population to the requirements of
recreation activity in the development of competitive spa, recreation and tourism service.
Keywords: labour resources, labour potential, resort region, labour potential of resort region.
Оnichenko К.N. Method of calculation of economic efficiency of functioning of grain and products cluster
The methodical approach of calculation is grounded and the example of approbation of economic efficiency of functioning of
grain and its products cluster, as an integrated index of grain producing enterprises, elevators, keeping grain, and the enterprises producing
flour and bakery goods is presented here on the data of AR Crimea.
Keywords: grain and products cluster, efficiency, functioning.
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Beloushchenko Ya.A., Kozyryackaya A.Kh. Orgware functioning of enterprises in the field fishing tourism in Crimea
The organizational aspects of creation, management and functioning of enterprises of fishing tourism are investigational.
Keywords: touroperations, touragents, services of fishing tourism, of fishing tour.
Kartashevskaya I.P. Excursion potential of Crimea: nowadays condition, prospective usage propositions
The processes of regional management in the sphere of excursion services are researched, the ways of their optimization are
proposed. The formulas of counting the potential abilities of tourists paths and sights.
Keywords: excursion services, potential of excursion resources, labor potential of tourists paths.
Lazepko I.M., Zemlyacheva O.A. A joint credit and possibilities of its application is in Ukraine
In the article expedience and possibilit of collaboration of commercial banks and banking financial mediators is grounded in the
field of crediting of legal and physical entities, in particular, by the joint crediting.
Keywords: bank, banking financial mediators, joint credit.
Soldatova S.А. Theoretical bases of forming of marine tourist clusters
An author is execute development of bases of methodological vehicle of forming of marine tourist clusters, classifications of
clusters are considered, the location of cluster is determined in classification of clusters.
Keywords: cluster, bases, classification.
Priputnikov A.A. Naturo-resort potential of regional development of Crimea in ideas of environmental economy
Phenomena of instability, bifurcations et al. as manifestation of economic system self-organization are explained based on
analysis of modern tendencies of postneclassic economy in comparison with traditional economy. Investigation of natural potential of
Crimea on a basis of environmental economy is proposed. Idea of natural capital, naturo-resort rent and development potential as
fundamental categories of environmental economy is imposed. Role of naturo-resort rent as budget revenue is determined. Limitations of
development typical to Crimea are established.
Keywords: steady development, potential, environmental economy.
Bessonova A.S. Activation of the mountain ski recreation in the management system of winter tourism in Crimea
The prospective viability and necessity of winter tourism development in Crimea is emphasized in the article, the problems and
factors which influence the effective functioning of mountain ski recreation in the region are considered. The model based on the
synthesis of modern management methods is developed. The introduction of the given model contributes to the increase of tourism
competitiveness and to the expansion of time frames of the tourism season in Crimea.
Key words: winter tourism, mountain ski recreation, tourism season in Crimea, Ishikawa diagram, balanced scorecard.
Dolgopolova A.V., Samikova M.S. Development of infrastructure for ecological tourism
In the article a concept, essence and progress of infrastructure trends, is resulted for the new types of tourism in Crimea, the level
of development of infrastructure is described for the new types of tourism in Crimea. Basic directions are set on the improvement of
infrastructure for the new types of tourism in Crimea.
Keywords: infrastructure, industry of tourism, ecological tourism, green tourism.
Parushina N.V., Timofeeva S.A. About specific features of functioning of economic entities in the system of social partnership
Specified in this article the subjective structure of socio-economic partnership. Analyzes the composition of participants of social
partnership, their strengths and weaknesses and methods of interaction between the social partners. Highlights the problem of ineffective
use of the features of the subjects of the social partnership.
Keywords: social partnership, the subjects, employers'associations, trade unions, and the state.
Buzni A.N., Dotsenko N.A. Inter-sectoral clustering in the system of ensuring food security
Author’s approach to the concepts of the cluster, cross-sectoral clustering and food security is presented. It is proposed to consider
the system of ensuring food security as a kind of inter-sectoral cluster structurization of which would allow constructing optimization
models of food security with a guaranteed period of support.
Keywords: food security, cluster, inter-sectoral clustering, marketing.
Kalzenko S.V. Transformations of administrative relations in the system of APK on principles of informative society
In the articles directions of improvement of administrative mechanism are considered in the system of modern agrarian
production in obedience to principles of informative society.
Keywords: agrarian sector, information, management, large business.
Zhuvko Z.B. Providing of business safety is in the system of economic security of the state
The article reasonably investigated and theoretical foundations of the concept of functioning businesses in terms of
transformation of the economy and problems of organizational and legal support of business security management in a system of
economic security.
Keywords: system security business, insurance business, economic security business, economic risk, economic risk,
diagnostic safety.
Gohberg A.Yu. Global trends of the publicity industry development
It have determined the features of globalization of publicity industry and have considered the global trends of its development in
the context of overcoming of world economy recession.
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Key words: mediamanagement, multinational model, business consulting, telecommunication industry, recession of world
economy, competition model.
Kharchyshyna O.V. Economical, organizational and cultural factors of development of food industry enterprises in Ukraine
The paper covers the result of the investigation of the current state and main trends of development of food industry enterprises in
Ukraine. The author estimates economical, organizational and cultural factors of development of food industry enterprises. The paper
highlights the influence of organizational culture on the state of food industry enterprises.
Key words: food industry, organizational culture, management system, investment, innovation activities, social responsibility
Polischuk E.A. On institutional system of small enterprise in tourism
The institutional system of small enterprise in tourism was analyzed. The basic constituents of the institutional system in tourism
were selected and considered.
Key words: tourism, small enterprise, institutional system
Valinkevich N.V. Problems of modernization: competitiveness and organizationally are economic factors of adaptation of
enterprises to the terms of external environment
On the basis of analysis of labours of domestic researchers generalized and certainly existent problems and going near essence,
place and value, organizationally - to economic modernization in co-operating with the competitiveness of enterprises, the new
construction of modernization of subjects of manage is grounded.
Keywords: problems of modernization, organizationally and economic modernization, factors, competitiveness, economy
growing, calls of globalization, enterprises of food
Fediai N.А. The system of principles of strategic management of spatial and economical development of economy of Ukraine
The article is dedicated to theoretical issues of strategic governance of spatial and economical development of Ukrainian regions.
The article considers present-day scientific approaches to the regional level strategic governance. The article determines and depicts a
scheme of principles for strategic governance of regions development in particular, the rules consisting of two provisions, related to
general economics and individual.
Keywords: system of principles, strategic management, strategy, spatial and economical development, region, process approach.
Dmitrenko A.V. An improvement of method of account of joint activity is without creation of legal entity without the association
of holdings
In the article normative acts are analysed from the account of joint activity without the association of holdings, the method of
account of joint activity is offered without creation of legal entity without the association of holdings.
Keywords: joint activity, participant, agreement of simple society, deposit, association of holdings.
Soldatov M.A., Ponomareva Yu.V. An increase and estimation of efficiency of investments is in IТ
This article analyzes methods of improving transparency and efficiency of IT investments. For these purposes, I reviewed the
ITIL / ITSM processes and business process modeling, tried to give answers to the questions of "where to spend to and how much to
pay”, as well as sorted with the problem of increasing the efficiency of investments at the expense of outsourcing, and attempted to assess
the effectiveness of the implementation of new IT solutions.
Keywords: information technologies, efficiency, investments, design.
Markovich I.B. Analysis of tendencies, prospects and risks of world market of engineer development
Set factors which determine changes in a world engineer. Dependence is analysed between the volumes of import of
commodities and services and GDP, productive enterprises, which are forced to investigate, form and actively inculcate the new models
of doing business, are investigational, new methods and to use a progressive tool.
Keywords: engineer, analysis, world market.
Pashentsev A.I., Shaxova N.V. Economic evaluation of contamination of atmospheric air non-stationary sources
A method and software of estimation of economic harm, inflicted atmospheric air by non-stationary sources is offered.
Keywords: economic harm, atmospheric air, oxide of karbona
Plaksina A.V. The questions of the ecology-economic estimation of efficiency of regional land tenure
Efficiency of regional land tenure according to ecology-economic parameters are considered. Factors of degradation of regional
ground resources are analyzed. The essence of a cost estimation of ground resources is defined.
Key words: ecology-economic efficiency, degradation processes, an estimation of ground resources, a damage from degradation
of the earth’s, standard cost of the earth, an earth standard price.
Pashentseva A.V. Features of the balance sheet approach to ensure ecological safety of the recreational areas
Investigated the concept of the essence of ecological security based on balance the campaign, suggested that the concept of
ecological safety of synthetic recreational area.
Keywords: environmental security, recreation area
Klimchuk S.V., Stahno N.D. Management of financial system of potential capacity in the system of economic safety enterprises
of a recreational complex
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In the article are defined the features of management of financial potential capacity in the sanatoria and health branch. The policy
of financial management should change depending on functioning of life cycle of the enterprises and provide application of adequate
toolkit of optimization of financial potential from a position of cyclical and seasonal fluctuations.
Keywords: financial potential, economic safety, potential capacity, zone of potential influence, zone of potential return, financial
flow, sufficiency of financial potential.
Novik L.I. Efficiency of business-planning of investment projects in hotel business
In the article a modern situation is analysed in hotel business on determination of efficiency of business-planning of investment
projects. Complex approach is offered on the basis of the indexes of the system of evaluation indexes of efficiency of business-planning
of investment projects generally accepted in world practice, as most adapted to the terms of market economy.
Keywords: hotel business, business plan, efficiency of planning business, investment project.
Kucher V.А., Lysenko I.V. Economic problem of management by expenses as method of unit cost decline on coal enterprise
The progress trend of prime price and middle cost of coal products is certain. Factors which influence on the prime price of
mining are certain. It is proved, that cutting prime costs is possible by perfection of facilities of labor, articles of labor, rational use of raw
material, materials, mechanization and automation of production processes.
Keywords: prime price, price, mining, planning, perfection of production, development of enterprise, competition, expenses.
Simchenko N.A., Mokhonko G.A. Strategy of development of enterprises in the conditions of the unstable market environment
The features of unstable market environment are systematized in the work. The approach to the selection of possible strategies
of enterprises depending on the level of instability of the market environment and the level of strategic stability of the enterprise is
proposed by author.
Key words: strategy of development, unstable market environment, strategic stability.
Rogatenyuk E.V. Ground of method of analysis of property of enterprise
In the article maintenance of concept «property of enterprise» is considered from the legal and economic points of view; his role
and constituents is specified. Taking into account operating methodical recommendations and generalizing the results of research of
domestic economists, the method of analysis of property of enterprise is grounded.
Keywords: enterprise, organization, property, assets, inconvertible assets, circulating assets, financial coefficients.
Lukashova L.V. Management the enterprises of domestic consumer services : strategic aspect
The article presents the results of the author about development of domestic consumer services, comprehensive basic problems of
businesses providing domestic services, defined range of public services under current law, formulated strategic priorities and choices of
consumer services.
Keywords: consumer services, household services, strategic priorities, strategic alternatives, diversification, networking business
model.
Byletskaya I.М., Коzin L.V. Features of construction of the system of economic security of enterprise are in modern terms
The article analyses the current issues of establishing economic security system of an enterprise. It focuses on threats to the
economic security of enterprises, defines its objectives and offers possible approaches in establishing economic security systems.
Keywords: economic security, enterprise, system.
Pozharytskaya I.M. Organization and method of tasks of public accountant on implementation of the concerted procedures
In the article description of public accountant task is given on implementation of the concerted procedures. The organizational
stages and methodical aspects of implementation of procedures are developed on this type of verification.
Keywords: public accountant services, concerted procedures, task of public accountant
Zemlyachev S.V. Stimulation of bringing in of the bank holdings
In research measures are considered on stimulation of bringing in of the bank holdings. Expedience of opening of two new types
of holdings is grounded: pay deposit and annuity deposit, the terms of which are most adjusted to the necessities of every depositor.
Terms and order of opening of holdings are considered «Autodeposit» and «Partner deposit».
Keywords: bank, marketing, deposit, percent, product.
Rybnikov A.M. Research of possibilities of application of information technologies is in audit of the use of supplies
Studied and considered to possibility of application of public accountant software on verification of efficiency of the use of
supplies during a productive audit and given suggestion on the use of the different systems of management by supplies depending on the
purpose of their accumulation.
Keywords: productive audit, software, control system by supplies.
Zhukovskaya V.N. Partner potential in providing of professional development of personnel of trade enterprises
The economically-legal aspects of tax tool of professional studies of personnel are analyzed in Ukraine and abroad. The necessity
of activation of potential of partnership of employer and worker is reasonable with the aim of introduction of effective mechanism of
professional development of personnel of trade enterprises.
Keywords: partnership potential, professional staff development, trade, tax mechanism.
Gubina O.V., Butenko I.V. A study of the relationship status cash flow and solvency of the commercial organization
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In this article the necessity of analysis of the relationship cash flows and financial solvency of the organization. Research results
are presented and features of the methods of influence of the cash flows of the commercial organization in the main economic indicators
of its activity.
Key words: current assets, cash flows, solvency ratios, the ratio of current liquidity, payment calendar.
Кucik P.О., Chabanuk О.М. Prime price of services as object of calculation: theoretical and practical aspect
Approaches are examined in relation to understanding of essence of prime price, objects of calculation and calculation. Attention
applies on the feature of determination of productive prime price of services. The factors of decline of prime price of services are
investigated.
Keywords. Prime price, calculation, object of calculation, method of calculation, favors.
Perevozova I.V., Kafka S.M. Organization of examination of business plan
Importance of examination of geared-up business plans is investigational in the article, the base criteria of high-quality are
reasonable descriptions and solution of scientific problem is offered in relation to the methodical aspects of procedure of examination of
business plan.
Keywords: business plan, examination, criteria.
Burda А.I. Evaluation of influence of triad of potential on steady development of enterprises
In the article the theoretical aspects of improvement of going are distinguished near the evaluation of influence making the triads
of potential on steady development of enterprise. The basic problem questions of evaluation character, evaluations of potential of
development of industrial enterprises, fundamental principles of which must be sent to providing of structural harmonization of triad of
potential, related to providing of mechanism, are certain.
Keywords: steady development, local potentials, triad of potential
Surnina К.С. Problems of application of analytical procedures are in international practice of audit
In the article research of practical experience and illumination of problems of application of analytical procedures is executed in
international practice of audit. A report is given on profits and losses of the mixed type, form of the French balance sheet.
Keywords: analytical procedure, audit, practice.
Kantur S.F. About role and functions of derivatives at the securities market
General description of derivative securities, which are examined as urgent contracts concerning a purchase - sale base asset in a
certain period (moment) of time in the future is given in the article; such functions of derivative securities are distinguished, as an
investment, redistribution, warranty, social, mobilization, speculative, providing of liquidity and information and hedging. In the article
functional distinctions are also investigated between different derivates.
Keywords: derivative securities; derivates; urgent contracts; functions of derivates; hedging.
Zorina О.А. Organization of the computer-integrated system of account and accounting as an informative base of analysis
In the article organization of the computer-integrated system of account and accounting is examined in the aspect of informative
necessities of control system by the subjects of manage. The ways of achievement of synergy effect of each are certain of constituents of
the registration system by means of raising and decision of tasks of informative requirements of control system.
Keywords: types of account, systems of account, organization of account, computer-integrated system of record-keeping,
registration policy.
Zorin S.А. Features of account of export-import operations in the prism of new legislation
An author is execute research of development of methodology of account of export-import operations, taking into account their
certain specific, contradiction of legislation, imperfection of the informative providing.
Keywords: account, legislation, methodology, export-import operation.
Vysochan O.S. Accounting operations of tour operator associated with aircraft chartering
Investigated the relation of concepts “charter”, “freight” and “operating lease”. Generalized difference between charter and
scheduled air traffic in the tourist business. Held the classification of charter flights. Enhanced some elements of methodology of
accounting transactions related to aircraft chartering.
Keywords: charter, freight, chartering, air traffics, tourist operator, consolidate.
Klumko T.Yu., Zyb V.А. Constituents of registration policy of enterprise in parts of inconvertible assets and their role in
satisfaction of informative necessities of users
This paper is about the ways to display information about irreversible assets in the accounting for the needs of different user
groups. Аccounting policy is a flexible tool for the formation of such information, especially regarding the establishment of the period of
useful life and by setting cost limits.
Keywords: inconvertible assets, term of useful exploitation, depreciation, registration policy, informative necessities.
Condracshova Т.М., Corcshunevskaya G.В. Improvement of control system by charges on the enterprises of Ukraine by means
of calculation
Authors are conduct the analysis of the known methods of calculation of charges, basic advantages and defects, uses of the most
expedient method of calculation with the purpose of perfection of the system of management charges, are educed on the Ukrainian
enterprises.
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Keywords: method, calculation, charges, system, management.
Onischenko S.K. Performance evaluation of enterprise of recreational complex association for rational decision making
management
In the article, the results for the effective restructuring of enterprises, based on the use of hierarchical structures, objectives,
criteria, indicators and models for multi-objective optimization. Processes are modeled as a set of associations of enterprises, which will
continue to recommend the most suitable association of specific enterprises.
Keywords: recreation complex business and recreational complex, multi-criteria optimization model, an association of enterprises.
Sevastyanov O.V., Valivach Yu.A. Methods of an estimation of efficiency of activity of the hotel enterprises
In article the basic methods of an estimation of efficiency of activity of the hotel enterprises are considered. Their advantages and
lacks are revealed. The advanced model of an estimation of efficiency of activity of the small hotel enterprises is developed.
Keywords: hotel, efficiency, an estimation of efficiency of activity.
Yarovenko D.V. Concept, estimation and organization of account of recurrent wastes of industrial enterprise
A review and generalization of legislative and normatively-legal base of Ukraine is conducted, defects are educed and
suggestions are brought in on their removal concerning a concept, estimation and account of recurrent wastes of enterprise.
Keywords: wastes, production, recurrent wastes, confession, asset, estimation, account, primary, synthetic, tax.
Sevastyanova О.V., Аbiltarova D.E. Intensification of activity of personnel of tourist enterprise as key factor of increase of his
competitiveness
Authors are consider basic factors, influencing on the competitiveness of organizations of sphere of tourism. The estimation of
influence of shots is Given on the increase of competitiveness of tourist firms.
Keywords: competitiveness, factor, tourism.
Маchtakova Е.G. Overcoming of alienation of labour as basis of construction of the effective system of motivation of personnel
in a strategic management on an enterprise
In this article a short review is done on the phenomenon of work alienation. The investigations done about it by well-known
researchers of present and past are referred to, and an alternative definition of the concept of work alienation is proposed here. Also, the
reasons for work alienation occurrence are highlighted, and some methodology to eliminate this phenomenon are proposed.
Key words: motivation, labour, reasons, methods.
Коndracshov S.Yu. Analysis of the use of personnel of enterprise
In the article the fragmentary analysis of the use of personnel of enterprise (ОАО of "Пневматика") is given for 2008-2010. On
the basis of analysis of motion of labour force, use of fund of business hours, analysis of the labour productivity backlogs of further
increase of efficiency of the use of personnel of enterprise.
Keywords: personnel of enterprise, efficiency of the use of personnel, profitability of personnel, fund of business hours, labour
productivity.
Zakharova K.V. Impact of integration on the efficiency of tourism enterprises Crimea
Article is devoted to issues of integration processes in the tourism industry of the Crimea. The author found the main reasons for
tourism enterprises of the Crimea in integration associations. Also found major integration ties in tourism.
Keywords: integration, integration associations, tourist product, tourism potential, integration partners, efficiency.
Kuchirka M.V. Classification of fixed assets
Economic activities of any enterprise is based on an optimal use of cash flow for of fixed assets, which in turn predetermines the
importance of their proper and accurate classification. A variety of types of fixed assets only intensifies the problem of study and
improvement of their classification. Were studied the aspects of classification of fixed assets in the system of taxation and accounting,
made a comparison of the existing groups of fixed assets. Were examined the existing classification features and was optimized the
structure of fixed assets of an enterprise through improving of their classification.
Key words: classification, fixed assets, tax code, financial accounting, classification features, groups.
Dyachkova M.O. Creation and development principles of knowledge management system of enterprise
The article covers the results of knowledge management principles analyses. It presents developed by the author creation and
development principles of knowledge management system of the enterprise.
Key words: management principles, principles of knowledge management, knowledge management system, management, principle.
Bobrova S.V. Modern trends of development investment in fixed assets of enterprises
The role of the investment in modern conditions was justified, revealed trends of investment in fixed assets of enterprises.
Keywords: fixed assets, investments, investment in fixed assets, investment performance.
Bobyak А.P. Improvement of account of property asset of enterprise
This article is devoted to theoretical and methodological basis of equity accounting for joint stock companies, in particular the
author describes in detail methods of accounting for share capital if it increases or decreases, and accounting features additional capital
and retained earnings of corporations.
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Key words: equity, organizational and legal form of enterprise, capital, share capital, unpaid capital, seized the capital, additional
capital, surplus, retained earnings.
Сhernikovа E.G. Perfection of the design procedure of the cost price of production of the enterprises for coke manufacture
In article questions of working out of effective system of the account of expenses on manufacture in the conditions of complex
processing of raw materials and as the design procedure of the cost price of coke is stated are considered.
Keywords: methods, prime price, enterprise, coke products.
Moyseeva O.V. Non-circulating actives for sale: operational or usual activity
The article is devoted to the analysis fundamental principles of the account non-circulating actives in group for leaving according
to national and international standards, and also development recommendations concerning the order of recognition of non-turnaround
actives in such group and reflections in the account of process of realization non-circulating actives.
Keywords: activity, assets, group, order.
Odintsova T.M. Contemporary concepts of controlling as a factor of calculation systems development
The article characterizes contemporary concepts of controlling and directions for their further development, examines the
influence of the controlling concepts on the essential characteristics, tasks and functions of the calculation system, defines the role and
kinds of calculation systems used as an element of strategic and operative cost controlling at the enterprises
Key words: controlling, concept, costs, calculation system.
Oklander T.O. Division into periods of development of marketing theory
The existent variants of division into periods of marketing are considered in the article. Exposed diskussionnost' principles, lyings
in their basis. It is well-proven, a scho division into periods must be based on changes essence of marketing approach. Offered
improvements variant of division into periods of marketing theory.
Key words: marketing conception, stages of development of marketing, orientation on an user, consumer value.
Tkeshelashvili M.L. The choice of marketing management efficiency indicators of the tourist enterprises: mathimatical
interpretation
In the given article are presented the following issues: a combination of expert-integral method for the mathematical justification
for the choice of measures including tourist enterprises belonging to selected groups (‘traditionalists’, ‘beginners of marketing
management’, ‘marketing management followers’ and ‘marketing management leaders’) based on peer review determination of tourist
enterprises and parallel calculation of integral index management, marketing and economic activity of tourist enterprise, which will lead
to the choice of the set of measures to strengthen its competitive position.
Key words: marketing management, tourist enterprises, efficiency indicators
Zinchenko А.I. Features of the complex marketing of objects of green tourism
There're described the basic features of the marketing objects of green tourism and the role of marketing in the development of
alternative tourism, in particular green. Also there’re determined the most important role in the marketing of green tourism objects of
product and communication policy. There’re analyzes various green tourism objects cause of more efficient use of marketing tools.
Keywords: marketing mix, marketing activity facilities green tourism, green tourism product, the consumer of the green product.
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