АННОТАЦИИ
Цёхла С.Ю. Обеспечение устойчивого развития предприятий на основе применения современных
энергосберегающих технологий
Выделены основные условия обеспечения устойчивого развития предприятий. Определены приоритетные
задания устойчивого развития предприятий на основе применения современных энергосберегающих технологий.
Проанализированы результаты перевода энергоснабжения рекреационных предприятий Крыма на использование
возобновляемых видов энергии. Предложены мероприятия по энергосбережению на рекреационных объектах.
Ключевые слова: устойчивое развитие предприятий, условия обеспечения, энергосберегающие технологии,
рекреационные предприятия.
Логвина Е.В. Формирование инновационной стратегии санаторно-курортной составляющей рекреации
В статье автором рассмотрены вопросы, связанные с формированием инновационной стратегии на предприятии
в санаторно-курортной сфере. Рассмотрены нововведения и выявлена необходимость и целесообразность их на всех
этапах развития предприятия и во всех сферах его деятельности. Проанализировав ряд отрицательных факторов как
микро- , так и макросреды предприятия, наметились положительные факторы в сфере санаторно-курортной индустрии
– это связано с формированием относительно устойчивого платежеспособного спроса различных групп населения на
санаторно-курортные и лечебно-оздоровительные услуги.
Ключевые слова: санаторно-курортный продукт, платежеспособность населения, инновации, рекреация,
нововведения, лечебно-оздоровительные услуги.
Кузив И.В. Страхование жизни: недостатки и перспективы развития в Украине
Выделены недостатки и направления регулирования развития страхования жизни в Украине. Определенны
условия привлечения сбережения домашних хозяйств на страховой рынок Украины.
Ключевые слова: страховой рынок, страхование жизни, страховые премии, финансовая грамотность
домохозяйств.
Чижов С.В. Формирование инновационной конкурентоспособности промышленности в трансформационных
условиях
Рассмотрены методологические вопросы инновационной ценовой конкуренции и формирования
инновационной конкурентоспособности промышленности. Предоставлено собственное определение сущности
инновационной конкурентоспособности промышленности в условиях экономической трансформации.
Проанализировано развитие инновационных процессов машиностроительной отрасли промышленности Украины и
раскрыты основные направления повышения ее инновационного развития.
Ключевые слова: инновационная конкурентоспособность, инновационная конкурентоспособность, ценовая
конкурентоспособность, промышленность, машиностроение.
Белоусов И.А. Информационная безопасность и имидж Украины в условиях перехода к информационной эпохе
В условиях перехода к информационной эпохе информационная безопасность общества в целом и его
структурных частей становится весьма актуальной проблемой. В работе предложен ряд подходов по обеспечению
информационной безопасности Украины, а также новая методика определения стран, способных навредить имиджу
Украины.
Ключевые слова: информационная безопасность, имидж Украины, информационное общество
Зубейко И.И. Региональный аспект развития инновационной инфраструктуры Украины
В статье освещены вопросы регионализации инновационного развития Украины, представлена теоретическая
модель инновационной инфраструктуры региона, выделены её основные элементы, и предложены мероприятия по
изучению потенциала формирования региональных инновационных кластеров.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, научно-техническое развитие, региональное развитие,
инновационный кластер.
Татаркин А.И. Рыночные институты пространственного развития региональных и территориальных
экономических систем
Оцениваются возможности и готовность регионов и муниципалитетов модернизировать пространственное
развитие РФ использованием системного подхода к выбору приоритетов и институтов развития. Рассмотрен потенциал
отдельных факторов и институтов в системном развитии регионов и территорий, обоснована потребность в
программно-проектной модернизации федеративного устройства Российской Федерации. Предложены новые
институты регионального развития – саморазвитие регионов и муниципалитетов, бизнес- территории, программнопроектное планирование пространственного развития и др.
Ключевые слова: пространственное развитие, его источники и факторы, институты программно-проектного
управления развитием, саморазвитие регионов и территорий как наиболее эффективный институт федеративного
устройства общества, стратегия программно-проектного планирования и управления развитием.
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Пилипенко Е.В., Печоник О.И. Состояние, проблемы и перспективы развития АПК Курганской области в
условиях вступления в ВТО
В статье рассмотрено состояние, проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса в условиях
присоединения к Всемирной торговой организации. Особое внимание уделено анализу подготовленности российских
регионов на примере Курганской области к вхождению в мировой рынок продовольствия.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, Всемирная торговая организация.
Харичков С.К., Нездойминов С.Г. Туризм как ключевой сектор стратегии «зеленой» экономики
В статье рассмотрены научные подходы к развитию туризма в регионах Украины на основах парадигмы
«зеленой» экономики. Проведен анализ мирового опыта внедрения «зеленых» технологий в сфере рекреации и
туризма. Разработаны предложения по формированию принципов «зеленой» стратегии развития регионального
туризма.
Ключевые слова: региональный туризм, «зеленая» экономика, стратегия развития, туристический регион.
Рекова Н.Ю., Иванова Е.В. Тенденции экономического развития Донецкого региона
Определена роль промышленности региона для обеспечения стабильного развития национальной экономики.
Проведен анализ тенденций экономического развития промышленности на уровне региона. Выявлены угрозы, которые
влияют на стабильное развитие промышленной сферы в условиях трансформации рыночных отношений в экономике
Украины.
Ключевые слова: экономическое развитие, промышленность, Валовой Внутренний продукт, индекс объемов
промышленной продукции.
Василькова Т.В., Жадан И.В. Налоговый контроль крупных плательщиков налогов в условиях реализации
государственной регуляторной политики Украины
В статье раскрыта актуальность разработки и утверждения единых теоретических и методических основ
налогового контроля крупных плательщиков налогов в Налоговом кодексе Украины в контексте реализации
государственной регуляторной политики Украины, гармонизации отечественного и европейского законодательства.
Ключевые слова: крупные плательщики налогов, регуляторная политика государства, налоговый контроль,
налоговый контроль крупных плательщиков налогов, евроинтеграция, Налоговый кодекс Украины.
Ставничая М.Н., Тополь В.В. Влияние долговой безопасности на бюджетную сферу Украины
В статье проведён анализ влияния долговой безопасности на бюджетную сферу Украины, проведён
сравнительный анализ отечественной и международной практики определения структуры государственных долговых
обязательств, исследовано существующее состояние долгового давление и предложено расчет дополнительных
индикаторов оценки долговой безопасности государства.
Ключові слова: долговая безопасность, государственные обязательства, бюджетная сфера, долговая нагрузка.
Бобыль В.В. Влияние денежно-кредитной политики на банковский сектор в условиях финансового кризиса
Исследованы монетарные инструменты, влияющие на развитие банковского сектора Украины, дан анализ
рисков трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Предложены пути усовершенствования денежнокредитной политики в условиях современного финансового кризиса
Ключевые слова: финансовый кризис, банковский сектор, трансмиссионный механизм, денежно-кредитная
политика, риски.
Боковець В.В., Шеремета И.Г. Оценка перспектив инвестиционной привлекательности сахарной отрасли
Винницкого региона
В статье рассматривается вопрос теоретической сущности рынка сахара Винницкого региону, также было
осуществляется оценка инвестиционной привлекательности этой отрасли и определено специфику развития рыночных
отношений сахарно-свекольной отрасли.
Сахарно-свекольная отрасль как важная составляющая агропромышленного комплексу Винницкого региону,
подвергалась значительным экономическим затратам у сырьевых составляющих сахарного производства, в первую
очередь из-за нестабильности экономических и производственно-технологических связей между ними.
Ключевые слова: аграрный рынок, рынок сахара, сахарные заводы, инвестиции, инвестиционная
привлекательность.
Плугарь Е.В., Царук О.В. Финансовое обеспечение модернизации предприятий рекреационного комплекса
Крыма
Исследованы внутренние и внешние источники финансирования деятельности предприятий рекреационного
комплекса. Выявлены оптимальные механизмы привлечения финансовых ресурсов на модернизацию рекреационных
предприятий АР Крым.
Ключевые слова: рекреационный комплекс, прибыль, бюджетное финансирование, инвестиции, паевой
инвестиционный фонд, облигации.
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Цёхла С.Ю. Государственная политика в научной сфере Украины
Изучены направления государственной политики в научной сфере, определены прерогативы инновационной
политики Украины. Установлены критерии индикаторов оценки научных исследований и инноваций, сформирована
система научно-технических индикаторов.
Ключевые слова: государственная политика, научная сфера, научно-технические исследования, инновации,
индикаторы оценки.
Шутаева Е.А., Побирченко В.В., Феденко Я.В. Угрозы национальной продовольственной безопасности
Украины
В статье осуществлено научное обобщение угроз национальной продовольственной безопасности и
определенно факторы, которые влияют на ее состояние. Обоснованно направления формирования стратегии развития
системы продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственный рынок, уровень потребления, принципы
обеспечения продовольственной безопасности, продовольственное потребление.
Кулакова С.Ю. Политика реализации конкурентных преимуществ региона: стратегический поход
Статья посвящена одной из актуальных проблем: усилению конкурентоспособности региона и реализации
конкурентных преимуществ при формировании стратегических направлений развития региона. Особое внимание
уделяется формированию стратегии развития региона, что позволит максимально эффективно решить данную задачу
органами местной власти.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, регион, стратегия развития.
Сазонець И.Л. Социальная ответственность транснациональных корпораций как формальных институтов в
пределах концепции «Экономического империализма»
В статье проанализирована деятельность ТНК как глобальных институтов с позиций неоинституционализма.
Рассмотрены основные направления корпоративной социальной ответственности с позиций научного подхода –
экономического империализма.
Ключевые слова: ТНК, институты, неоинституционализм, корпоративная социальная ответственность,
экономический империализм.
Куценко В.И., Гаращук О.В. Качественное образование – залог экономического роста и развития
Рассмотрены сущность, функции и задачи образования в условиях формирования социально ориентированной
экономики, постиндустриального общества. Освещены основные проблемы и социально-экономические предпосылки
формирования высококачественных кадров, пути обеспечения качественного образования во всех учебных заведениях,
способствовать повышению экономического роста и развития.
Ключевые слова: образование, экономика, конкурентоспособность, критерии, развитие.
Гречина И.В. Общетеоретические подходы к определению концепции потенциалогического анализа потенциала
функциональных связей экономической системы
В статье дано теоретическое обоснование концепции потенциалогического анализа потенциала
функциональных связей экономической системы. Рассмотрены основные возможности развития потенциала
функциональных связей путем разработки альтернатив, вариантов, соответствующих моделей принятия эффективных
управленческих решений.
Ключевые слова: потенциал, экономическая система, потенциал потенциала функциональных связей,
потенциалогический анализ, модальность, потенции, потенциации.
Пирог О.В. Концептуальные положения теории постиндустриального общества для формирования экономики
нового типа
В статье представлены результаты исследования концептуальных положений теории постиндустриального
общества для формирования экономики нового типа, проведен анализ влияния процес сов постиндустриализации как
интегральной методологической концепции на составляющие развития национальной экономики.
Ключевые слова: постиндустриальное общество, экономика нового типа, инновации, информация, знания,
теория, концептуальные положения.
Соколова Ж.В., Слободянюк О.Л. Система управления и ее влияние на морально-психологический климат в
научно-педагогическом коллективе: теоретический аспект
В статье проведен анализ современного состояния проблемы исследований социально-психологического
климата коллектива зарубежными авторами, выделяется структура, факторы и показатели социально-психологического
климата, подчеркнуто влияние стиля поведения членов научно-педагогического коллектива на формирование
социально-психологического климата вуза.
Ключевые слова: морально-психологический климат, социально-психологический климат, научнопедагогический коллектив.
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Стрижак Е.О. Человеческий капитал: подходы к определению понятия
В статье исследованы предпосылки становления теории человеческого капитала. Проанализированы научные
подходы к определению человеческого капитала как экономической категории. Определены основные характеристики
и отличия человеческого капитала.
Ключевые слова: теория человеческого капитала, человеческий капитал.
Томилин А.А. Научные основы становления и развития межотраслевых отношений
В статье проведен анализ теоретических и методологических основ межотраслевых отношений в аграрной
сфере экономики. Раскрыты основные экономические категории, которые характеризуют межотраслевые отношения.
Ключевые слова: межотраслевые отношения, аграрная сфера экономики, отраслевая структура, экономические
категории.
Тарасенко Ю.В. Методология исследовании финансового обеспечения образования
В статье рассматривается сущность понятий метод, форма и принцип, исходя из философской и экономической
точки зрения, которая дает возможность вывести эти понятия для финансовой сферы и преодолеет подмену понятий в
их трактовке.
Ключевые слова: метод, форма, принцип, образование.
Рубель О.Е. Инфраструктурная база развития украинского Придунавья: экономико-экологические аспекты
В статье рассматриваются факторы формирования основ Национальной стратегии и Национального плана
социально-экономического развития Украинского Придунавья в контексте Европейской Стратегии для Дунайского
региона (Стратегии ЕС для Дунайского региона).
Ключевые слова: региональная экономика, Дунайская Стратегия, Украинское Придунавье, стимулирование
социально-экономического развития территорий, внутренний водный транспорт.
Мусиенко В.Д., Карявка А.С. Прогнозирование изменения состояния трудоемкости продукции в
горнодобывающей отрасли
В работе проделано и обобщено критический осмотр теоретических основ исследования трудоемкости
продукции, обоснован методический инструментарий анализа и прогнозирования состояния трудоемкости продукции,
разработаны альтернативные управленские решения о возможности снижения уровня трудоемкости продукции
предприятий в горно-добывающей отрасли.
Ключевые слова: трудоемкость продукции, продуктивность труда, факторы снижения трудоемкости продукции.
Майборода Г.М. Степень глобализованости экономики регионов Украины: методические подходы оценки
В статье оценена степень глобализованности экономики регионов Украины с использованием таких
методических подходов: рейтинговых оценок, расчет коэффициента глобализjванности и расчет индекса
глобализированности. Выделены основные факторы, которые влияют на включение экономик регионов в глобальный
рынок.
Ключевые слова: глобализация, степень глобализованости, методические подходы, регион, рейтинг.
Приварникова И.Ю., Крутина И.А. Использование иностранного опыта привлечения инвестиций в развитие
туристической инфраструктуры АР Крым
В статье рассмотрено современное состояние туристической инфраструктуры АР Крым и выявлены отдельные
ее элементы, которые нуждаются в инвестировании. На основе опыта других стран был разработан ряд рекомендаций
по привлечению инвестиций.
Ключевые слова: туристско-рекреационная сфера АР Крым, туристская инфраструктура, инвестиции, пути
привлечения инвестиций.
Пирожок О.В., Сушко Е.В. Оценка эффективности использования человеческого капитала ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» на основании показателя зарплатоёмкость продукции
Систематизированы и усовершенствованы методические подходы к анализу зарплатоёмкости продукции с
целью оценки эффективности использования человеческого капитала предприятия. Уточнена сущность понятия
«человеческий капитал предприятия». Обобщены методические основы расчета и анализа зарплатоёмкости продукции.
Предложен авторский подход к расчету данного показателя и построению алгоритма его исследования. Выполнена
оценка динамики зарплатоёмкости продукции для условий деятельности ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
определены факторы влияния и пути уменьшения ее уровня.
Ключевые слова: человеческий капитал, зарплатоёмкость продукции, факторы влияния, производительность
труда.
Андраш Е.А. Внедрение механизма моделирования развития инвестиционной привлекательности предприятий
гостиничного хозяйства на примере типичных гостиничных предприятий АР Крым
В статье апробирован механизм моделирования развития инвестиционной привлекательности предприятий
гостиничного хозяйства, основанный на регрессионном и корреляционном анализе факторов влияния на уровень
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привлекательности соответствующих предприятий. Рассчитаны индексы инвестиционной привлекательности
предприятий гостиничного хозяйства, которые позволили выявить степень их отклонения от оптимального индекса.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность (ИП), предприятие гостиничного хозяйства (ПГГ),
моделирование развития.
Михуринская Е.А., Халилова Э.Н. Систематизация подходов к оценке уровня организации регионального
пространства
Рассмотрены современные подходы к оценке уровня организации регионального пространства. Обосновано
методическое обеспечение подхода к оценке уровня организации регионального пространства, предусматривающее
определение характера использования экономического потенциала региональной общественной системы.
Ключевые слова: региональное пространство, потенциал регионального пространства, региональная
общественная система, количественная оценка, качественная оценка, комплексная оценка.
Сметанко А.В. Разработка и внедрение узкопрофильных и комплексных рабочих документов в деятельность
службы внутреннего аудита
В работе исследуются и раскрываются вопросы, связанные с разработкой и внедрением в практическую
деятельность служб внутреннего аудита унифицированных узкопрофильных рабочих документов.
Ключевые слова: внутренний аудит, служба внутреннего аудита, рабочий документ внутреннего аудитора,
аудиторский риск, аудиторский вывод.
Болдырева Л.Н., Марущак Е.И. Направления повышения эффективности системы инвестиционного
менеджмента на предприятии
Рассмотрены факторы, влияющие на принятие решений относительно прямых иностранных инвестиций.
Проанализировано финансово-хозяйственную деятельность исследуемого предприятия. Приведены направления
совершенствования эффективности системы инвестиционного менеджмента на предприятии.
Ключевые слова: инвестиционный менеджмент, инвестиционная деятельность, инвестиционная
привлекательность, инвестиционный проект, предприятие, производство, эффективность, показатели, управления.
Самойленко И.А. Направления совершенствования деятельности энергоснабжающей компании в условиях
внедрения рыночных отношений
Рассмотрены направления совершенствования методов и способов взаимодействия энергоснабжающих
компаний с потребителями электроэнергии, рычаги и инструменты оптимизации и формализации процедур
взаимодействия энергоснабжающих компаний с различными группами потребителей, которые служат основой
совершенствования системы отношений на рынке электроэнергии.
Ключевые слова: энергоснабжающая компания, потребитель, система отношений, оценка качества услуг
поставщика, рынок электроэнергии.
Попкова Т.А. Современное состояние и основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства
В статье исследовано современное состояние жилищно-коммунального хозяйства Украины. Определены
основные проблемы функционирования предприятий отрасли. Сформулированы мероприятия, которые будут
способствовать улучшению финансового состояния и эффективности работы предприятий жилищно-коммунальной
сферы.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, финансовое состояние, задолженность, тарифы, основные
фонды, качество услуг, система управления.
Савина Г.Г., Коровина Е.В. Экономико-математическое моделирование жизненного цикла предприятий в
контексте технологических инноваций
Предложен экономико-математический подход управления жизненным циклом предприятий при помощи
своевременного внедрения инновационных технологий.
Ключевые слова: жизненный цикл организаций, прирост жизненного цикла, инновации, затраты, прибыль.
Маркина И.А., Лисак О.В. Инвестированный капитал предприятия: сущность, основные составляющие и
источники финасирования в отечественной практике хозяйствования
В статье исследуется сущность понятия «инвестируемый капитал», источники финансирования и приводится
сравнение их недостатков и преимуществ. Определяется роль и значение инвестированного капитала для финансовохозяйственной деятельности предприятия в рыночных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: капитал, инвестированный капитал, источники финансирования, внешние источники,
внутренние источники, структура капитала, собственный капитал, заемный капитал
Зернюк О.В., Шостак В.М. Оценка конкурентоспособности предприятия
Рассмотрены теоретические аспекты конкурентоспособности как фактора повышения уровня развития
предприятия. Проведено маркетинговое исследование и дана оценка конкурентоспособности ПАТ «Фирма
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«Полтавпиво». Предложены альтернативные пути повышения уровня конкурентоспособности исследуемого
предприятия.
Ключевые слова: оценка, конкурентоспособность, предприятие, продукция, рынок, пивоваренная
отрасль, внешнеэкономическая деятельность.
Алескерова Ю.В. Стратегия привлечения сельскохозяйственных производителей к страхованию
Рост риска во всех сферах человеческой жизни и хозяйственной деятельности обусловливает необходимость
защиты граждан от возможных потерь путем проведения страхования.
Страхование позволяет оптимизировать ресурсы, которые направляются на организацию экономической
безопасности физических и юридических лиц. Благодаря страхованию можно достичь рациональной структуры
средств, которые направляются на предотвращение последствий стихии или других факторов, которые препятствуют
деятельности.
Мусиенко В.Д., Молозина Н.А., Кисетская М.В. Профессиональная безопасность и охрана здоровья работников
предприятий горнометаллургического комплекса
В статье было рассмотрено состояние производственного травматизма и несчастных случаев на предприятиях
горно-металлургических комплексов Украины. Определена роль государства посредством расходов государственного
бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение.
Ключевые слова: профессиональная безопасность, здравоохранение, несчастный случай, социальную защиту и
социальное обеспечение.
Корчевская Л.А. Системные принципы экономической безопасности предприятия
В статье определены системные принципы экономической безопасности предприятия, которые характеризуют
основные правила и системные свойства природы этого явления.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, принципы, система.
Болдырева Л.Н., Скиба Л.В. Развитие системы операционного менеджмента как средства обеспечения
конкурентоспособности ПАТ «Электромотор»
Рассмотрены теоретические аспекты системы развития операционного менеджмента на предприятии.
Проанализированы операционную деятельность исследуемого предприятия. Прeдложены пути улутшения результатов
деятельности предприятия.
Ключевые слова: операционный менеджмент, предприятие, система управления, показатели, результативность,
эффективность, конкурентоспособность.
Чорномоченко Н.В., Жукова Л.И. Условия эффективного обеспечения выполнения производственной
программы предприятия
В статье усовершенствованы теоретические подходы к определению сущности понятия производственной
программы. Разработан алгоритм формирования оптимальной производственной программы предприятия. На основе
результатов анализа выполнения производственной программы предприятия предложена комплексная программа
мероприятий, реализация которых позволит оптимизировать производственную программу предприятия.
Ключевые слова: производственная программа, производственный потенциал, критерии оптимальности,
оптимизация производственной программы.
Швед В.В., Шибанов А.В. Системный подход к управлению бюджетированием на предприятиях пищевой
промышленности
В статье рассматриваются ключевые особенности процессов финансового менеджмента предприятий пищевой
промышленности на основании использования системного подхода к организации и управлению бюджетированием.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, бюджетирование, управление, системный подход.
Хорошенькая Л.В. Моделирование управлением запасами предприятия с учетом спроса и интенсивности
конкуренции на целевом рынке
Статья посвящена определению рационального уровня запасов с учетом спроса и предложения продукции, а
также интенсивности конкуренции на целевом рынке. В статье предложено методологический подход к
прогнозированию необходимого количества запасов, основанный на стохастических моделях управления запасами.
Ключевые слова: запаси, конкуренция, управление запасами, интенсивность конкуренции.
Астафьева Е.Ю., Астафьева К.А. Оценка финансовой безопасности предприятий с учетом этапов развития
предприятия
В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия и оценки финансовой безопасности
предприятия. Было определено, что существующие методики оценки не дают полного и комплексного понимания про
стояние финансовой безопасности предприятия. Поэтому в статье предложено при расчете уровня финансовой
безопасности учитываться сумму финансовых ресурсов необходимых для достижения нормативов показателей
финансового состояния.
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Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, запас собственного капитала,
нормативная прибыль, безубыточный объем реализации
Танцюра М.Ю. Организационное и ресурсное обеспечение эффективности системы информационной
безопасности туристических предприятий
В статье рассмотрены актуальные вопросы организационного и ресурсного обеспечения системы
информационной безопасности туристических предприятий. Предложен комплекс организационного обеспечения
эффективности и ресурсная матрица системы информационной безопасности.
Ключевые слова: организационное обеспечение, ресурсное обеспечение, система информационной
безопасности.
Кокорева О.В. Усовершенствование управлением экономической безопасностью туристических предприятий
на основе матрицы «Экономическая безопасность туристических предприятий – Риск»
Разработана матрица «Экономическая безопасность туристических предприятий – Риск» с целью ускорения
принятия эффективных управленческих решений относительно улучшения уровня экономической безопасности
туристических предприятий. Предложены мероприятия по управлению системой экономической безопасности
туристических предприятий по составляющим.
Ключевые слова: управление экономической безопасностью туристического предприятия, управленческие
решения, матрица «Экономическая безопасность туристических предприятий – Риск».
Николайчук О.А., Павлюк Л.Н. Проблемы организации эффективной системы премирования на предприятии
В данной статье раскрыты актуальность премирования работников на предприятии, исследована эффективность
действующих систем премирования на отечественных предприятиях, указаны их основные недостатки и предложены
меры по повышению эффективности систем премирования в современных экономических условиях.
Ключевые слова: премирование, система премирования, эффективность премирования, стимулирование,
вознаграждение.
Журавлева С.Н. Стратегическое планирование предприятий гостиничного хозяйства
В статье осуществлены теоретические исследования сущности и значения процесса формирования стратегии
планирования предприятий гостиничного хозяйства. Рассмотреть методы стратегического планирования и их
преимущества в гостиничном хозяйстве.
Ключевые слова: гостиничное хозяйство, стратегия, планирование, цель, программа, прибыль, перспектива.
Матвиец М.В. Система управления финансовыми потоками предприятий в современных условиях ведения
хозяйства
В статье раскрыта система управления финансовыми потоками предприятий в современных экономических
условиях, что дает возможность уточнить роль финансовых потоков в системе управления.
Ключевые слова: финансовые потоки, корпоративный сектор, управление, корпорация.
Соловей Т.В. Инвестиционная деятельность предприятий региональных АПК
В статье рассмотрены организационно-экономические и правовые основы формирования инвестиционной
среды на общегосударственном уровне вообще и в региональных АПК, в частности. Проведен анализ инвестиционной
деятельности аграрных форм хозяйствовання рыночного типа и крупных монопольных агроформирований агрохолдингов.
Ключевые слова: АПК, формы хозяйствования, агрохолдинги, эффективность, инвестиции, правовые основы.
Зайцева Е.И. Стратегическое управление маркетинговой деятельностью предприятия в условиях рыночной
самоорганизации
Обоснована необходимость интеграции концепций маркетинга, стратегического менеджмента и рыночной
самоорганизации, исследована эволюция управления маркетинговой деятельности предприятий, рассмотрены
современные концепции маркетингового управления.
Ключевые слова: стратегическое управление маркетинговой деятельностью предприятия, современные
концепции маркетингового управления, рыночная самоорганизация.
Сафоненко Л.В., Матукова М.В. Использование маркетинговых интернет-коммуникаций в процессе снижения
вероятности возникновения послепокупочного диссонанса
В статье, на основании критического обзора теоретических и практических разработок специалистов по
проблеме возникновения у потребителей послепокупочного диссонанса, разработаны предложения по снижению
вероятности его возникновения и нивелирование последствий, благодаря применению маркетинговых интернеткоммуникаций.
Ключевые слова: послепокупочный диссонанс, маркетинговые интернет-коммуникации, виртуальные сети,
форумы, чаты.
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Джусов А.А. Особенности динамики мировых фондовых рынков на современном этапе
Рассмотрены статистические данные о темпах прироста фондовых рынков различных стран за последние
несколько лет. Изучены и сопоставлены особенности динамики фондовых рынков наиболее развитых стран и стран
BRIC. На основе результатов исследований сформулированы выводы.
Ключевые слова: фондовый рынок, глобализация, динамика индексов, развитые страны, страны BRIC.
Митина Э.А., Ярош О.Б. Современные международные тенденции в развитии системы авиационного
транспорта
В статье исследована роль авиационного транспорта в системе международных перевозок, выявлены
современные международные тенденции в развитии системы авиационного транспорта.
Ключевые слова: авиационный транспорт, авиатранспортная услуга, конкурентоспособность авиаперевозок.
Побирченко В.В., Хачатурян Л. Открытость экономики Украины в условиях глобализации
В статье рассмотрено понятие, характерные черты и показатели открытости экономики. Проанализировано
состояние открытости экономики Украины в условиях глобального хозяйственного пространства.
Ключевые слова: открытая экономика, рыночная трансформация экономики, реструктуризация экономики,
глобализация мировых хозяйственных процессов.
Федорова В.А. Современные тенденции развития международного процесса прямого иностранного
инвестирования
Рассмотрены глобальные потоки прямых иностранных инвестиций и их влияние на экономическое развитие
стран-реципиентов.
Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, страны-доноры, развитие, преимущества и
недостатки инвестирования, мировые тенденции.
Дюжев М.О., Погорецкая В.Я., Журан Е.А. Инструментарий Forex – стратегия успеха предприятия
В статье рассматриваются вопросы формирования и эффективного развития экономического потенциала
предприятия на основе комплексного использования методологических основ фундаментального, технического и
графического видов анализа валютного ранка Forex.
Ключевые слова: Forex, валютный рынок, валютные пары, стохастический индикатор, стратегия предприятия,
фондовый рынок.
Вдовиченко Ю.В. Развитие корпоративных структур международного бизнеса в контексте информатизации
экономической деятельности
В статье рассмотрены основные этапы и социально-экономические условия становления и развития корпораций
и корпоративного управления в контексте информатизации экономической деятельности. Проведена классификация
исторических периодов формирования международных корпораций.
Ключевые слова: корпорация, компания, глобальная компания, международный бизнес, информатизация,
международная компания, транснациональная компания, интернационализация, глобализация.
Снитивкер И.Г. Анализ влияния факторов транснационализации на развитие международной торговли
В статье раскрыто влияние факторов транснационализации на развитие международной торговли, на основе
регрессионного анализа, что позволяет уточнить роль транснациональных корпораций как субъектов международных
экономических отношений.
Ключевые слова: транснационализация, международная торговля, фактор, влияние, развитие, анализ.
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АНОТАЦІЇ
Цьохла С.Ю. Забезпечення сталого розвитку підприємств на основі застосування сучасних енергозберігаючих
технологій
Виділено основні умови забезпечення сталого розвитку підприємств. Визначено пріоритетні завдання сталого
розвитку підприємств на основі застосування сучасних енергозберігаючих технологій. Проаналізовано результати
переходу енергопостачання рекреаційних підприємств Криму на використання поновлюваних видів енергії.
Запропоновано заходи з енергозбереження на рекреаційних об'єктах.
Ключові слова: сталий розвиток підприємств, умови забезпечення, енергозберігаючі технології, рекреаційні
підприємства.
Логвина О.В. Формування інноваційної стратегії санаторно-курортної складової рекреації
У статті автором розглядаються питання, пов’язані з формуванням інноваційної стратегії на підприємстві у
санаторно-курортної галузі. Розглянути нововведення та з’ясована необхідність та доцільність їх на усіх етапах
розвитку підприємства та усіх сферах його діяльності. Проаналізовано ряд негативних чинників як мікро –, так і
макросередовища підприємства, позначились позитивні чинники у сфері санаторно-курортної індустрії – це пов’язано з
формуванням відносно стійкого платоспроможного попиту неоднакових груп населення на санаторно-курортні і
лікувально-оздоровчих послуг.
Ключові слова: санаторно-курортний продукт, платоспроможність населення, інновації, рекреація,
нововведення, лікувально-оздоровчі послуги.
Кузів І.В. Страхування життя: недоліки та перспективи розвитку в Україні
Окреслено недоліки та напрями регулювання розвитку страхування життя в Україні. Визначено умови
залучення заощадження домашніх господарств на страховий ринок України.
Ключові слова: страховий ринок, страхування життя, страхові премії, фінансова грамотність домогосподарств.
Чижов С.В. Формування інноваційної конкурентоспроможності промисловості в трансформаційних умовах
Розглянуто методологічні питання інноваційної й цінової конкуренції та формування інноваційної
конкурентоспроможності промисловості. Надано власне визначення сутності інноваційної конкурентоспроможності
промисловості в умовах економічної трансформації. Проаналізовано розвиток інноваційних процесів у машинобудівній
галузі промисловості України та розкрито основні напрями підвищення її інноваційного розвитку.
Ключові слова: інноваційна конкурентоспроможність, інноваційна конкурентоспроможність, цінова
конкурентоспроможність, промисловість, машинобудування.
Белоусов І.О. Інформаційна безпека та імідж України в умовах переходу до інформаційної епохи
В умовах переходу до інформаційної епохи інформаційна безпека суспільства в цілому і його структурних
частин стає досить актуальною проблемою. У роботі запропонований ряд підходів щодо забезпечення інформаційної
безпеки України, а також нова методика визначення країн, здатних зашкодити іміджу України.
Ключові слова: інформаційна безпека, імідж Україні, інформаційне суспільство
Зубейко І.І. Регіональний аспект розвитку інноваційної інфраструктури України
У статті висвітлено питання щодо регіоналізації інноваційного розвитку України, представлено теоретичну
модель інноваційної інфраструктури регіону, виділено її основні елементи та запропоновано заходи щодо вивчення
потенціалу формування регіональних інноваційних кластерів.
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, науково-технічний розвиток, регіональний розвиток, інноваційний кластер.
Цьохла С.Ю. Державна політика в науковій сфері України
Вивчено напрями державної політики в науковій сфері, визначені прерогативи інноваційної політики України.
Встановлено критерії індикаторів оцінки наукових досліджень і інновацій, сформована система науково-технічних
індикаторів.
Ключові слова: державна політика, наукова сфера, науково-технічні дослідження, інновації, індикатори оцінки.
Василькова Т.В., Жадан І.В. Податковий контроль великих платників податків в умовах реалізації державної
регуляторної політики України
У статті розкрита актуальність розробки та затвердження єдиних теоретичних та методичних основ податкового
контролю великих платників податків у Податковому кодексі України в контексті реалізації державної регуляторної
політики України, гармонізації вітчизняного та європейського податкового законодавства.
Ключові слова: великі платники податків, регуляторна політика держави, податковий контроль, податковий
контроль великих платників податків, євроінтеграція, Податковий кодекс України.
Харічков С.К., Нездоймінов С.Г. Туризм як ключовий сектор стратегії «зеленої» економіки
У статті розглянуто наукові підходи щодо розвитку туризму в регіонах України на засадах парадигми «зеленої»
економіки. Проведено аналіз світового досвіду впровадження «зелених» технологій в сфері рекреації та туризму.
Розроблено пропозиції щодо формування принципів «зеленої» стратегії розвитку регіонального туризму.
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Ключові слова: регіональний туризм, «зелена» економіка, стратегія розвитку, туристичний регіон.
Ставнича М.М., Тополь В.В. Вплив боргової безпеки на бюджетну сферу України
В статті проведено аналіз впливу боргової безпеки на бюджетну сферу України, проведено порівняльний аналіз
вітчизняної та міжнародної практики визначення структури державних боргових зобов’язань, досліджено існуючий
стан боргового навантаження та запропоновано розрахунок додаткових індикаторів для оцінки боргової безпеки
держави.
Ключові слова: боргова безпека, державні зобов’язання, бюджетна сфера, боргове навантаження.
Бобиль В.В. Вплив грошово-кредитної політики на банківський сектор в умовах фінансової кризи
Досліджені монетарні інструменти, що впливають на розвиток банківського сектору України, проведено аналіз
ризиків трансмісійного механізму грошово-кредитної політики. Запропоновані шляхи уудосконалення грошовокредитної політики в умовах сучасної фінансової кризи
Ключові слова: фінансова криза, банківський сектор, трансмісійний механізм, грошово-кредитна політика, ризики.
Шутаєва О.О., Побірченко В.В., Феденко Я.В. Загрози національної продовольчої безпеки України
У статті здійснено наукове узагальнення загроз національної продовольчої безпеки та визначено фактори, що
впливають на її стан. Обґрунтовано напрями формування стратегії розвитку системи продовольчої безпеки. Визначено
механізми державного регулювання системи продовольчої безпеки.
Ключові слова: продовольча безпека, агропродовольча політика, продовольчий ринок, рівень споживання,
принципи забезпечення продовольчої безпеки, продовольче споживання.
Кулакова С.Ю. Політика реалізації конкурентних переваг регіону: стратегічний підхід
Стаття присвячена одній з актуальних проблем: посиленню конкурентоспроможності регіону та використанню
його конкурентних переваг при формуванні стратегічних напрямів розвитку регіону. Особлива увага приділяється
формуванню стратегії розвитку регіону, що дозволить максимально ефективно вирішити дане завдання органами
місцевої влади.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, регіон, стратегія розвитку.
Сазонець І.Л. Соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій як формальних інститутів в межах
концепції «Економічного імперіалізму»
В статті проаналізовано діяльність ТНК як глобальних інститутів з позицій неоінституціоналізму. Розглянуто
головні напрями корпоративної соціальної відповідальності з позицій наукового підходу – економічного імперіалізму.
Ключові слова: ТНК, інститути, неоінституціоналізм, корпоративна соціальна відповідальність, економічний
імперіалізм.
Куценко В.І., Гаращук О.В. Якісна освіта – запорука економічного зростання та розвитку
Розглянуто сутність, функції та завдання освіти в умовах формування соціально-орієнтованої економіки,
постіндустріального суспільства. Висвітлено основні проблеми та соціально-економічні передумови формування
високоякісних кадрів; шляхи забезпечення якісної освіти в усіх навчальних закладах, що сприятиме підвищенню
економічного зростання та розвитку.
Ключові слова: освіта, економіка, конкурентоспроможність, критерії, розвиток.
Гречина І.В. Загальнотеоретичні підходи до визначення концепції потенціалогічного аналізу потенціалу
функціональних зв’язків економічної системи
У статті розкрито теоретичне обґрунтування концепції потенціалогічного аналізу потенціалу функціональних
зв’язків економічної системи. Визначені основні можливості розвитку потенціалу функціональних зв’язків економічної
системи шляхом будування альтернатив, варіантів, відповідних моделей щодо прийняття ефективних управлінських
рішень.
Ключові слова: потенціал, економічна система, потенціал функціональних зв’язків, потенціалогічний аналіз,
модальність, потенції, потенціації.
Пирог О.В. Концептуальні положення теорії постіндустріального суспільства для формування економіки нового типу
У статті досліджені концептуальні положення теорії постіндустріального суспільства для формування економіки
нового типу, здійснено аналіз впливу процесів постіндустріалізації як інтегральної методологічної концепції на складові
розвитку національної економіки.
Ключові слова: постіндустріальне суспільство, економіка нового типу, інновації, інформація, знання, теорія,
концептуальні положення.
Соколова Ж.В., Слободянюк О.Л. Система управління і її вплив на морально-психологічний клімат в науковопедагогічному колективі: теоретичний аспект
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Проаналізовано сучасний стан проблеми досліджень соціально-психологічного клімату колективу закордонними
авторами, виділено структуру, фактори й показники соціально-психологічного клімату, підкреслено вплив стилю
поведінки членів науково-педагогічного колективу на формування соціально-психологічного клімату вузу.
Ключові слова: морально-психологічний клімат, соціально-психологічний клімат, науково-педагогічний
колектив.
Стрижак О.О. Людський капітал: підходи до визначення поняття
В статті досліджено передумови становлення теорії людського капіталу. Проаналізовано наукові підходи до
визначення людського капіталу як економічної категорії. Визначено основні характеристики та відмінності людського
капіталу.
Ключові слова: теорія людського капіталу, людський капітал.
Томілін О.О. Наукові основи становлення та розвитку міжгалузевих відносин
У статті проведено аналіз теоретичних і методологічних основ міжгалузевих відносин в аграрній сфері
економіки. Розкрито основні економічні категорії, які характеризують міжгалузеві відносини.
Ключові слова: міжгалузеві відносини, аграрна сфера економіки, галузева структура, економічні категорії.
Тарасенко Ю.В. Методологія дослідження фінансового забезпечення освіти
В статті розглядається сутність понять метод, форма та принцип, виходячи з філософського та економічного
погляду, що дає змогу вивести ці поняття для фінансової сфери та подолати підміну понять у їх тлумаченні.
Ключові слова: метод, форма, принцип, освіта.
Боковець В.В., Шеремета І.Г. Оцінка перспектив інвестиційної привабливості цукрової галузі Вінницького регіону
У статі розглянуто питання теоретичної сутності ринку цукру Вінницького регіону, проведено інвестиційну
оцінку привабливості даної галузі та визначено специфіку розвитку ринкових відносин у цукробуряковій галузі.
Цукробурякова галузь розглядається як важлива складова агропромислового комплексу Вінницької області, що
зазнала значних економічних втрат у сировинній і переробній ланках цукровиробництва, насамперед через
розбалансованість економічних і виробничо-технологічних зв’язків між ними.
Ключові слова: аграрний ринок, ринок цукру, цукрові заводи, інвестиції, інвестиційна привабливість.
Пилипенко О.В., Печоник О.І. Стан, проблеми та перспективи розвитку АПК Курганської області в умовах
вступу у ВТО
У статті розглянуто стан, проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах приєднання
до Всесвітньої торгової організації. Особливу увагу приділено аналізу підготовленості російських регіонів на прикладі
Курганської області до входження у світовий ринок продовольства.
Ключові слова: сільське господарство, агропромисловий комплекс, Всесвітня торговельна організація.
Рекова Н.Ю., Іванова Є.В. Тенденції економічного розвитку Донецького регіону
Визначена роль промисловості регіону для забезпечення сталого розвитку національної економіки. Проведен
аналіз тенденцій економічного розвитку промисловості на рівні регіону. Виявлено загрози, які впливають на стабільний
розвиток промислової галузі в умовах трансформації ринкових відносин в економіці України.
Ключові слова: економічний розвиток, промисловість, Валовий внутрішній продукт, індекс обсягів промислової
продукції.
Плугарь О.В., Царук О.В. Фінансове забезпечення модернізації підприємств рекреаційного комплексу Криму
Досліджені внутрішні та зовнішні джерела фінансування діяльності підприємств рекреаційного комплексу.
Виявлені оптимальні механізми залучення фінансових ресурсів на модернізацію рекреаційних підприємств АР Крим.
Ключові слова: рекреаційний комплекс, прибуток, бюджетне фінансування, інвестиції, пайовий інвестиційний
фонд, облігації.
Рубель О.Є. Інфраструктурна база розвитку українського Придунав′я: економіко-екологічні засади
У статті розглядаються фактори формування засад Національної стратегії та Національного плану соціальноекономічного розвитку Українського Придунав’я в контексті Європейської Стратегії для Дунайського регіону
(Стратегії ЄС щодо розвитку Дунайського регіону).
Ключові слова: регіональна економіка, Дунайська Стратегія, Українське Придунав′я, стимулювання соціальноекономічного розвитку територій, внутрішній водний транспорт.
Мусієнко В.Д., Карявка А.С. Прогнозування зміни стану трудомісткості продукції у гірничо-видобувній галузі
В роботі здійснено і узагальнено критичний огляд теоретичних основ дослідження трудомісткості продукції,
обґрунтовано методичний інструментарій аналізу і прогнозування щодо стану трудомісткості продукції, розроблені
альтернативні управлінські рішення щодо можливості зниження рівня трудомісткості продукції підприємств у гірничовидобувній галузі.
Ключові слова: трудомісткість продукції, продуктивність праці, фактори зниження трудомісткості продукції.
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Майборода Г.М. Ступінь глобалізованості економіки регіонів України: методичні підходи оцінки
В статті оцінено ступінь глобалізованості економіки регіонів України з використання таких методичних
підходів: метод рейтингових оцінок, розрахунок коефіцієнта глобалізованості та розрахунок індексу глобалізованості.
Виділено основні фактори, що впливають на залучення економіки регіонів у глобальний ринок.
Ключові слова: глобалізація, ступінь глобалізованості, методичні підходи, регіон, рейтинг.
Приварникова І.Ю., Крутіна І.А. Використання іноземного досвіду залучення інвестицій в розвиток туристичної
інфраструктури АР Крим
У статті розглянуто сучасний стан туристичної інфраструктури АР Крим та виявлено окремі її елементи, що
потребують інвестування. На основі досвіду інших країн було розроблено ряд рекомендацій щодо шляхів залучення
інвестицій.
Ключові слова: туристично-рекреаційна сфера АР Крим, туристична інфраструктура, інвестиції, шляхи
залучення інвестицій.
Пиріжок О.В., Сушко О.В. Оцінка ефективності використання людського капіталу ПАТ « Арселорміттал
Кривий Ріг» на основі показника зарплатомісткість продукції
Систематизовано та удосконалено методичні підходи до аналізу зарплатомісткості продукції з метою оцінки
ефективності використання людського капіталу підприємства. Уточнено сутність поняття «людський капітал
підприємства». Узагальнено методичні основи розрахунку та аналізу зарплатомісткості продукції. Запропоновано
авторський підхід до розрахунку даного показника та побудови алгоритму його дослідження. Виконана оцінка
динаміки зарплатомісткості продукції для умов діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», визначено фактори
впливу та шляхи зменшення її рівня.
Ключові слова: людський капітал, зарплатомісткість продукції, фактори впливу, продуктивність праці.
Андраш О.А. Впровадження механізму моделювання розвитку інвестиційної привабливості підприємств
готельного господарства на прикладі типових готельних підприємств АР Крим
В статті апробовано механізм моделювання розвитку інвестиційної привабливості підприємств готельного
господарства, заснований на регресійному й кореляційному аналізі чинників впливу на рівень привабливості
відповідних підприємств. Розраховано індекси інвестиційної привабливості підприємств готельного господарства, які
дозволили виявити міру їх відхилення від оптимального індексу.
Ключові слова: інвестиційна привабливість (ІП), підприємство готельного господарства (ПГГ), моделювання
розвитку.
Маркіна І.А. Управління безпекою туристичного бізнесу
Стаття присвячена вивченню питання ролі безпеки в туристичному бізнесі та аналізу значення управлінських
рішень в ефективному управлінні туристичним бізнесом. Проводиться аналіз праць видатних дослідників у сфері
управління безпекою в туристичному бізнесі, зокрема, з метою визначення основних проблем та шляхів їх вирішення за
допомогою ефективних управлінських рішень.
Ключові слова: менеджмент, туристичний бізнес, туризм, безпека, рекреація, управління, управлінські рішення.
Мiхуринська К.О., Халілова Е.Н. Систематизація підходів до оцінки рівня організації регіонального простору
Розглянуто сучасні підходи до оцінки рівня організації регіонального простору. Обґрунтовано методичне
забезпечення підходу до оцінки рівня організації регіонального простору, що передбачає визначення характеру
використання економічного потенціалу регіональної громадської системи.
Ключові слова: регіональний простір, потенціал регіонального простору, регіональна громадська система,
кількісна оцінка, якісна оцінка, комплексна оцінка.
Сметанко О.В. Розробка та впровадження вузько профільних і комплексних робочих документів в діяльність
служби внутрішнього аудиту
У роботі досліджуються та розглядаються питання щодо розробки та впровадження у практичну діяльність
служб внутрішнього аудиту уніфікованих вузькопрофільних робочих документів.
Ключові слова: внутрішній аудит, служба внутрішнього аудиту, робочий документ внутрішнього аудитора,
аудиторський ризик, аудиторський висновок.
Болдирєва Л.М., Марущак О.І. Напрями підвищення ефективності системи інвестиційного менеджменту на
підприємстві
Розглянуто фактори, що впливають на ухвалення рішень стосовно прямих іноземних інвестицій.
Проаналізовано фінансово-господарську діяльність досліджуваного підприємства. Наведено напрями вдосконалення
ефективності системи інвестиційного менеджменту на підприємстві.
Ключові слова: інвестиційний менеджмент, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, інвестиційний
проект, підприємство, виробництво, ефективність, показники, управління.
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Самойленко І.О. Напрями вдосконалення діяльності енергопостачальної компанії в умовах впровадження
ринкових відносин
Розглянуто напрями вдосконалення методів і способів взаємодії енергопостачальних компаній зі споживачами
електроенергії, важелі та інструменти оптимізації та формалізації процедур взаємодії енергопостачальних компаній із
різними групами споживачів, що слугують підґрунтям удосконалення системи відносин на ринку електроенергії.
Ключові слова: енергопостачальна компанія, споживач, система відносин, оцінка якості послуг постачальника.
Попкова Т.О. Сучасний стан та основні напрями розвитку житлово-комунального господарства
У статті досліджено сучасний стан житлово-комунального господарства України. Визначено основні проблеми
функціонування підприємств галузі. Сформульовано заходи, що сприятимуть покращенню фінансового стану та
ефективності роботи підприємств житлово-комунальної сфери.
Ключові слова: житлово-комунальне господарства, фінансовий стан, заборгованість, тарифи, основні фонди,
якість послуг, система управління.
Савіна Г.Г., Коровіна О.В. Економіко-математичне моделювання життєвого циклу підприємств в контексті
технологічних інновацій
Запропоновано економіко-математичний підхід управління життєвим циклом підприємств за допомогою
своєчасного введення інноваційних технологій.
Ключові слова: життєвий цикл організацій, приріст життєвого циклу, інновації, витрати, прибуток.
Маркіна І.А., Лисак О.В. Інвестований капітал підприємства:сутність, основні складові та джерела фінансування
у вітчизняній практиці господарювання
У статті досліджується сутність поняття «інвестований капітал», джерела фінансування та приводиться
порівняння їх недоліків і переваг. Визначається роль і значення інвестованого капіталу для фінансово-господарської
діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання.
Ключові слова : капітал, інвестований капітал, джерела фінансування, зовнішні джерела, внутрішні джерела,
структура капіталу, власний капітал, позичковий капітал
Зернюк О.В., Шостак В.М. Оцінка конкурентоспроможності підприємства
Розглянуто теоретичні аспекти конкурентоспроможності як чинника підвищення рівня розвитку підприємства.
Проведено маркетингове дослідження та дано оцінку конкурентоспроможності ПАТ «Фірма «Полтавпиво».
Запропоновано альтернативні шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності досліджуваного підприємства.
Ключові слова: оцінка, конкурентоспроможність, підприємство, продукція, ринок, пивоварна галузь,
зовнішньоекономічна діяльність.
Алескерова Ю.В. Стратегія залучення сільськогосподарських виробників до страхування
Зростання ризику у всіх сферах людського життя та господарської діяльності обумовлює необхідність захисту
громадян від можливих втрат шляхом проведення страхування.
Страхування дозволяє оптимізувати ресурси, що спрямовуються на організацію економічної безпеки фізичних
та юридичних осіб. Завдяки страхуванню можна досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на
запобігання наслідкам стихії чи інших чинників, що перешкоджають діяльності.
Мусієнко В.Д., Молозіна Н.А., Кісетська М.В. Професійна безпека і охорона здоров’я працівників підприємств
гірничо-металургійного комплексу
У статті було розглянуто стан виробничого травматизму та нещасних випадків на підприємствах гірничометалургійних комплексів України. Визначено роль держави за допомогою видатків державного бюджету на
соціальний захист та соціальне забезпечення.
Ключові слова: професійна безпека, охорона здоров’я, нещасний випадок, соціальний захист та соціальне
забезпечення.
Корчевська Л.О. Системні принципи економічної безпеки підприємства
У статті визначено системні принципи економічної безпеки підприємства, що характеризують основні правила і
системні властивості природи цього явища.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, принципи, система.
Болдирєва Л.М., Скиба Л.В. Розвиток системи операційного менеджменту як засобу забезпечення
конкурентоспроможності ПАТ «Електромотор»
Розглянуто теоретичні аспекти системи розвитку операційного менеджменту на підприємстві. Проаналізовано
операційну діяльність досліджуваного підприємства. Запропоновано шляхи покращення результатів діяльності
підприємства.
Ключові слова: операційний менеджмент, підприємство, система управління, показники, результативність,
ефективність, конкурентоспроможність.
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Чорномоченко Н.В., Жукова Л.І. Умови ефективного забезпечення виконання виробничої програми
підприємства
У статті удосконалено теоретичні підходи до визначення сутності поняття виробничої програми. Розроблено
алгоритм формування оптимальної виробничої програми підприємства. На основі результатів аналізу виконання
виробничої програми підприємства запропоновано комплексну програму заходів, реалізація яких дозволить
оптимізувати виробничу програму підприємства.
Ключові слова: виробнича програма, виробничий потенціал, критерій оптимальності, оптимізація виробничої
програми.
Швед В.В., Шибанов А.В. Системний підхід до управління бюджетуванням на підприємствах харчової
промисловості
У статті розглядаються ключові особливості процесів фінансового менеджменту підприємств харчової
промисловості за допомогою використання системного підходу до організації та управління бюджетування.
Ключові слова: фінансовий менеджмент, бюджетування, управління, системний підхід.
Остряніна С.В. Принципи організаційно-економічного механізму управління маркетинговою діяльністю
підприємств
Досліджено основні управлінські категорії, поняття організаційно-економічного механізму, обґрунтовано
принципи щодо формування та вдосконалення механізму управління маркетинговою діяльністю підприємств.
Ключові слова: механізм, управління, принцип.
Хорошенька Л.В. Моделювання управління запасами підприємства з урахуванням попиту та інтенсивності
конкуренції на цільовому ринку
Стаття присвячена визначенню раціонального рівня запасів з урахуванням попиту та пропозиції, а також
інтенсивності конкуренції на цільовому ринку. В статті запропоновано методологічний підхід до прогнозування
необхідної кількості запасів, що базується на стохастичних моделях управління запасами.
Ключові слова: запаси, конкуренція, управління запасами, інтенсивність конкуренції.
Астаф’єва К.О., Астаф’єв О.Ю. Оцінка фінансової безпеки підприємств з урахуванням етапу його розвитку
У статті розглянуто методичні відходи до визначення та оцінки фінансової безпеки підприємства. Було
зазначено, що існуючі методики оцінки не дають повного та комплексного розуміння про стан фінансової безпеки
підприємства. Тому, у статті запропоновано при розгляді фінансової безпеки враховувати суму фінансових ресурсів,
необхідних для досягнення нормативів показників фінансового стану.
Ключеві слова: економічна безпека, фінансова безпека, запас власного капіталу, нормативний прибуток,
беззбитковий об’єм реалізації.
Танцюра М.Ю. Організаційне та ресурсне забезпечення ефективності системи інформаційної безпеки
туристичних підприємств
У статті розглянуто актуальні питання організаційного та ресурсного забезпечення системи інформаційної
безпеки туристичних підприємств. Запропоновано комплекс організаційного забезпечення ефективності та ресурсну
матрицю системи інформаційної безпеки.
Ключові слова: організаційне забезпечення, ресурсне забезпечення, система інформаційної безпеки.
Кокорєва О.В. Вдосконалення управління економічною безпекою туристичних підприємств на основі матриці
«Економічна безпека туристичних підприємств – Ризик»
Розроблено матрицю «Економічна безпека туристичних підприємств – Ризик» з метою прискорення прийняття
ефективних управлінських рішень щодо покращення рівня економічної безпеки туристичних підприємств.
Запропоновано заходи щодо управління системою економічної безпеки туристичних підприємств за складовими
ендогенної компоненти.
Ключові слова: управління економічною безпекою туристичного підприємства, управлінські рішення, матриця
«Економічна безпека туристичних підприємств – Ризик».
Ніколайчук О.А., Павлюк Л.М. Проблеми організації ефективної системи преміювання на підприємстві
У статті розкрито актуальність преміювання працівників на підприємстві, досліджено ефективність діючих
систем преміювання на вітчизняних підприємствах, вказано їх основні недоліки та запропоновано заходи щодо
підвищення ефективності систем преміювання в сучасних економічних умовах.
Ключові слова: преміювання, система преміювання, ефективність преміювання, стимулювання, винагорода.
Журавльова С.М. Стратегічне планування підприємств готельного господарства
У статті здійснено теоретичні дослідження сутності та значення процесу формування стратегії планування
підприємств готельного господарства. Розглянути методи стратегічного планування та їх переваги у готельному
господарстві.
Ключові слова: готельне господарство, стратегія, планування, мета, програма, прибуток, перспектива.
Экономика Крыма №1(38), 2012 год
351

Матвієць М.В. Система управління фінансовими потоками підприємств в сучасних умовах господарювання
У статті розкрито система управління фінансовими потоками підприємств в сучасних економічних умовах, що
дає змогу уточнити роль фінансових потоків в системі управління.
Ключові слова: фінансові потоки, корпоративний сектор, управління, корпорація.
Соловей Т.В. Інвестиційна діяльність підприємств регіональних АПК
В статті розглянуто організаційно-економічні та правові засади формування інвестиційного середовища на
загальнодержавному рівні взагалі та в регіональних АПК, зокрема. Проведено аналіз інвестиційної діяльності аграрних
форм господарювання ринкового типу та крупних монопольних агроформувань-агрохолдингів
Ключові слова: АПК, форми господарювання, агрохолдинги, ефективність, інвестиції, правові засади .
Зайцева О.І. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах ринкової самоорганізації
Обґрунтовано необхідність інтеграції концепцій маркетингу, стратегічного менеджменту та ринкової
самоорганізації, досліджено еволюцію управління маркетинговою діяльністю підприємств, розглянуті сучасні
концепції маркетингового управління.
Ключові слова: стратегічне управління маркетинговою діяльністю, сучасні концепції маркетингового
управління, ринкова самоорганізація.
Сафоненко Л.В., Матукова М.В. Використання маркетингових інтернет-комунікацій у процесі зниження
імовірності виникнення післяпокупного дисонансу
У статті, на підставі критичного огляду теоретичних та практичних розробок фахівців щодо проблеми
виникнення у споживачів післяпокупного дисонансу, розроблені пропозиції по зниженню імовірності його виникнення
та нівелювання наслідків, завдяки застосуванню маркетингових інтернет-комунікацій.
Ключові слова: післяпокупний дисонанс, маркетингові інтернет-комунікації, віртуальні мережі, форуми, чати.
Джусов О.А. Особливості динаміки світових фондових ринків на сучасному етапі
Розглянуто статистичні дані про темпи приросту фондових ринків різних країн за останні кілька років. Вивчено
та співставлено особливості динаміки фондових ринків найбільш розвинених країн і країн BRIC. На основі результатів
досліджень сформульовані висновки.
Ключові слова: фондовий ринок, глобалізація, динаміка индексів, розвинені країни, країни BRIC.
Мітіна Е.О., Ярош О.Б. Сучасні світові тенденції розвитку системи авіаційного транспорту
У статті досліджена роль авіаційного транспорту в системі міжнародних перевезень, виявлені сучасні світові
тенденції розвитку системи авіаційного транспорту.
Ключові слова: авіаційний транспорт, авіатранспортна послуга, конкурентоспроможність авіаперевезень.
Побірченко В.В., Хачатурян Л. Відкритість економіки України в умовах глобалізації
В статті розглянуто поняття, характерні риси та показники відкритості економіки. Проаналізовано стан
відкритості економіки України в умовах глобального господарського простору.
Ключові слова: відкрита економіка, ринкова трансформація економіки, реструктуризація економіки, глобалізація
світових господарських процесів.
Федорова В.А. Сучасні тенденції розвитку світового процесу прямого іноземного інвестування
Розглянуто глобальні потоки прямих іноземних інвестицій та їх вплив на економічний стан країн-реципієнтів.
Ключові слова: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, країни-донори, розвиток, переваги та недоліки
інвестування, світові тенденції.
Дюжев М.О., Погорецька В.Я., Журан О.А. Інструментарій Forex – стратегія успіху підприємства
У статті розглядаються питання формування і ефективного розвитку економічного потенціалу підприємства на
основі комплексного використання методологічних основ фундаментального, технічного та графічного видів аналізу
валютного ранка Forex.
Ключові слова: Forex, валютний ринок, валютні пари, стахостичний індикатор, стратегія підприємства,
фондовий ринок.
Вдовиченко Ю.В. Розвиток корпоративних структур міжнародного бізнесу в контексті інформатизації
економічної діяльності
Розглянуто основні етапи та соціально-економічні умови становлення й розвитку корпорацій та корпоративного
управління в контексті інформатизації економічної діяльності. Проведено класифікацію історичних періодів
формування міжнародних корпорацій.
Ключові слова: корпорація, компанія, глобальна компанія, міжнародний бізнес, інформатизація, міжнародна
компанія, транснаціональна компанія, інтернаціоналізація, глобалізація.
Снітівкер І.Г. Аналіз впливу факторів транс націоналізації на розвиток міжнародної торгівлі
У статті розкрито вплив факторів транснаціоналізації на розвиток міжнародної торгівлі,на основі регресійного
аналізу, що дає змогу уточнити роль транснаціональних корпорацій як суб'єктів міжнародних економічних відносин.
Ключові слова: транснаціоналізацізація, міжнародна, торгівля, фактор, вплив, розвиток, аналіз.
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Tsohla S.Yu. Ensuring sustainable development of enterprises through the energy saving technologies application
The basic conditions for ensuring sustainable development of enterprises were allocated. Identified the priority tasks of
enterprises through sustainable development the application of advanced energy-saving technologies. The results of energy
transfer of the Crimea in the recreational use of renewable energy were analyzed. The measures for energy conservation at
recreational facilitie swere proposed.
Keywords: sustainable development of enterprises, security conditions, energy-saving technologies, recreational
enterprises.
Logvina Ye. Formation of innovative strategy of a sanatorium component of a recreation
In this article the author considered the questions connected with formation of innovative strategy at the enterprise in the
sanatorium sphere. Innovations are considered and need and their expediency at all stages of development of the enterprise and in
all spheres of its activity is revealed. Having analyses a number of negative factors as micro- , the enterprises, positive factors were
outlined in the sphere of the sanatorium industry is connected with formation of rather steady solvent demand of various groups of
the population on sanatorium and medical and improving services.
Key words: sanatorium product, solvency of the population, innovation, recreation, innovative strategy, innovations,
medical and improving services.
Kuziv I.V. Life-insurance: failings and prospects of development in Ukraine
Outlined failings and directions of regulation of development of life-insurance in Ukraine. Conditions of attraction of
savings of house farms on the insurance market of Ukraine are certain.
Keywords: insurance market, life-insurance, insurance premiums, financial literacy of households.
Chizhov S. Forming of innovative competitiveness of industry is in transformation terms
The methodological issues of innovation and price competition and the formation of innovative industrial
competitiveness. Courtesy itself the essence of innovative industrial competitiveness in the economic transformation. The
development of innovative processes in machine building industry of Ukraine and the basic directions of improving its
innovation.
Keywords: innovation competitiveness, innovation competitiveness, price competitiveness, industry, mechanical
engineering.
Belousov A. Informative safety and image of Ukraine in the conditions of passing to informative epoch
In conditions of transition to an information era of the information security of society as a whole and of its structural parts
is a very important problem. In the work offers a number of approaches to ensure the security of Ukraine, as well as a new method
for the determination of countries that could harm the image of Ukraine.
Keywords: information security, the image of Ukraine, the information society
Zubeyko I.I. Regional aspect in developing the innovation infrastructure of Ukraine
Тhis article describes the issues of regional innovation development in Ukraine, presents a theoretical model of the
regional innovation infrastructure, highlights its key elements and proposes a variety of measures designed to explore the potential
for creating the regional innovation clusters.
Key words: innovation infrastructure, scientific and technical development, regional development, innovation cluster.
Tsohla S.Yu. State policy in the Ukraine science sphere
The directions of state policy in the of science sphere studied, the prerogatives of innovation policy in Ukraine were
defined. The criteria for assessing indicators of research and innovation were set, a system of scientific and technical indicators
was established.
Keywords: public policy, academia, scientific and technological research, innovation, evaluation indicators.
Vasil’kova T., Zhadan I. Tax control of large payers of taxes in the conditions of realization of public regulator policy of
Ukraine
In the article actuality of development and claim of single theoretical and methodical bases of tax control of large payers
of taxes is exposed in the Internal revenue code of Ukraine in the context of realization of public regulator policy of Ukraine,
harmonization of domestic and European legislation.
Keywords: large payers of taxes, regulator policy of the state, tax control, tax control of large payers of taxes,
eurointegration, Internal revenue code of Ukraine.
Kharichkov S., Nezdoyminov S. Tourism as key sector of strategy of «Green» economy
The scientific principles of development of tourism in the regions of Ukraine on principles of paradigm of «green»
economy were considered in the article. The analysis of world experience of introduction of «green» technologies is conducted in
the field of recreation and tourism. The offers are developed in relation to forming of directions of «green» strategy of
development of tourism in the regions.
Keywords: tourism in the regions., «green» economy, tourist region, strategy of development.
Stavnycha M., Topol V. The influence of debt sustainability on budget sphere of Ukraine
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The article analyses the influence of debt sustainability on a budget sphere of Ukraine, comparative analysis of native and
foreign practice of state debt obligations structure determination has been made, the existing debt burden has been identified and
additional indicators of governmental debt sustainability assessment has been proposed.
Key words: debt sustainability, governmental obligations, budget sphere, debt burden.
Bobyl V.V. Influence monetary-credit policy on bank sector in conditions of financial crisis
The monetary tools influencing development of bank sector of Ukraine are investigated, the analysis of risks transmission
of the mechanism monetary - credit policy. The ways of improvement monetary-credit policy in conditions of modern financial
crisis are offered
Key words: financial crisis, bank sector, трансмиссионный the mechanism, monetary-credit policy, risks.
Shutaeva O., Pobirchenko V., Fedenko Y. Threats of national food safety of Ukraine
In the article are scientific generalization of a maintenance threats of national food security is carried out, and its factors are
determined. The directions of food security system development.
Keywords: food security, food market, consumption level, principles of providing the food security, food consumption.
Sazonets' I. Social responsibility of multinational corporations as formal institutes within the limits of conception of
«Economic imperialism»
In the article activity of TNK is analysed as global institutes from positions of неоинституционализма. Basic directions
to corporate social responsibility are considered from positions of scientific approach - economic imperialism.
Keywords: TNK, institutes, неоинституционализм, corporate social responsibility, economic imperialism.
Kulakova S. Yu. The policy of implementation of regional competitive advantages: a strategic approach
The article is sanctified to one of issues of the day: to strengthening of competitiveness of the region and the
implementation of competitive advantage in the formation of strategic directions of regional development. Special attention is
paid to formation of strategy of regional development, which will allow you to effectively solve the task of local authorities.
Key words: competitiveness, competitive advantages of region, the development strategy.
Kutsenko V., Garashchuk O. High-quality education is mortgage of economy growing and development
The essence, functions and tasks of education in the context of socially-oriented economy, post-industrial society. The
basic problems and socio-economic conditions of formation of high-quality staff; ways of providing quality education in all
educational institutions that will promote economic growth and development.
Keywords: education, business, competitive, criteria development.
Grechina I. The general theoretic going near determination of conception of потенциалогического analysis of potential
of functional connections of the economic system
The theoretical ground of conception of потенциалогического analysis of potential of functional connections of the
economic system is given in the article. Basic possibilities of development of potential of functional connections are considered
by development of alternatives, variants, corresponding models of acceptance of effective administrative decisions.
Key words: potential, economic system, potential of potential of functional connections, potential analysis, modality,
potencies.
Pirog O. Conception of theory of postindustrial society for formation of new type of economics
The article presents the results of a study of the conceptual assumptions of the theory of postindustrial society to form new
type of economy, the analysis of the influence of process owls postindustrialization as an integral component of the
methodological concepts in the development of national economy.
Keywords: postindustrial society, new economy, innovation, information, knowledge, theory, conceptual positions.
Sokolova J., Slobodyanyuk O. Management system and its impact on morale in the scientific and teaching staff: the
theoretical aspec
The article analyzes the current state of research on socio-psychological climate of collective foreign writers, stands the
structure factors and indicators of socio-psychological climate, emphasizes the influence behaviors of members of scientific and
teaching staff on the social and psychological climate of the university.
Keywords: moral-psychological climate, socio-psychological climate, science and teaching staff.
Stryzhak O. Human capital: approaches to the definition
The prerequisites of formation of human capital theory are investigated in the article. The scientific approaches to the
definition of human capital as an economic category are analyzed. The main characteristics and differences of human capital are
defined.
Keywords: theory of human capital, human capital.
Tomilin А. Scientific basis of formation and development of relations interbranch
The article analyzes theoretical and methodological foundations of inter-industry relations and the agrarian economy.
Revealed the main economic categories, which characterize the inter-industry relations.
Keywords: mizhgaluzevi relations, agrarian sphere of economy, of a particular branch structure, economic categories.
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Tarasenko Yu. Methodology of research of financial providing of education
The article deals with the essence of concepts of the method, form and principle, based on the philosophical and economic
point of view, which makes it possible to bring these concepts to overcome the financial sector and the substitution of concepts in
their interpretation.
Keywords: method, form, principle, education.
Tatarkin A. Market institutions of spatial development of regional and territorial economic systems
This paper estimates the capacity and willingness of regional and municipal entities to modify the spatial development of
the Russian Federation using a systematic approach to the selection of priorities and development institutions. The potential of the
individual factors and institutions in the system of regions and territories development is reviewed; the need for program-project
modernization of the federal structure of the Russian Federation is justified. New institutions for regional development - selfdevelopment of regions and municipalities, business area of program-project planning of spatial development, etc. - are proposed.
Keywords: spatial development, its sources and factors, institutions of program-project development management, selfdevelopment of regions and areas as the most effective institution of a federal structure of the society, strategy of program-project
planning and development management.
Bokovets' V., Sheremeta I. Estimation of prospects of investment attractiveness of saccharine industry of Winnitca region
In this article examines the theoretical essence of the sugar market of the Vinnitsa region, was also carried out the
assessment of investment attractiveness of the industry and determined the specifics of the development of market relations sugarbeet industry.
Sugar-beet industry as an important component of the agro-industrial complex in Vinnytsia region, was subjected to
considerable economic cost of the raw components of sugar production, in the first place because of the instability of the
economic and production-technological ties between them.
Key words: agrarian market, the market of sugar, sugar refineries, investments, investment attractiveness.
Pilipenko E., Pechonik O. Condition, problems and prospects of development of agrarian and industrial complex of the
Kurgan region in the conditions of accession to WTO
In article the condition, problems and prospects of development of agro-industrial complex in the conditions of joining to
the World Trade Organization is considered. The special attention is given to the analysis of readiness of the Russian regions on
an example of the Kurgan region to entry into the world market of the food.
Keywords: аgriculture, agro-industrial complex, World Trade Organization.
Rekova N., Ivanova E. Economic trends in the Donetsk region
Defines the role of industry in the region to ensure stable development of the national economy. The analysis of trends in
the economic development of the industry at the regional level. Identified threats, which affect the sustainable development of
industrial areas in the transformation of market relations in the economy of Ukraine.
Key words: economic development, industrial, gross domestic product, volume index of industrial product.
Plugar H., Tsaruk O. Financial providing of modernization of companies of recreational complex of Crimea
Internal and external sources of financing of activity of companies of a recreational complex are investigated. Identified
optimal mechanisms of attracting financial resources for the modernization of recreational companies of Crimea.
Keywords: recreational complex, income, budget financing, investments, mutual funds, bonds.
Rubel O. Infrastructure base of Ukrainian Danube region development: economics and ecological aspects
In article the factors of formation of bases of National Strategy and the National Plan of Social and Economic
Development of Ukrainian Danube Sub-region in a context of the European Strategy for the Danube region are considered.
Keywords: regional economy, the Danube Strategy, Ukrainian Danube region, stimulation of social and economic
development of territories, internal sailing charter.
Musienko V.D., Karyavka А. Prognostication of change of the state to labour intensiveness of products is in mining
industry
The critical review of the labour intensivity prodaction investigation’s theoretical foundations is made and generalized in
the article, the methodical tools of the analysis and forecasting of the labour intensivity prodaction state is grounded, the
alternative managerial decisions, dealing with the reduction possibility of the enterprises’ labour intensivity prodaction in the
mining-extraction branch are elaborated.
Keywords: labour intensity of production, labour productivity, reduction factors of labour prodaction.
Maiboroda G. The degree of globalization of economy regions of Ukraine
In the article the degree of globalization of economy regions of Ukraine is estimated with the use of such methodical
approaches: rating valuation, calculation of coefficient of globalization and calculation of index of globalization. Main factors that
influence on involvement of regional economies in the global market were selected.
Key words: globalization, the degree of globalization, methodical approaches, region, rating.
Privarnikova I., Krutina I. Use of foreign experience to attract investment in tourism infrastructure of Crimea
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In this article the current condition of tourism infrastructure of the Crimea was considered and some of its elements that
need investment were identified. According to the experience of other countries, a number of recommendations for attracting
investment was worked out.
Keywords: tourism and recreational area of Crimea, tourism infrastructure, investment, ways to involve investment.
Pyrizhok O., Sushko E. Evaluation of human capital of PSC «ArcelorMittal Krivoy Rog» on the own-product eal wage
The methodological approaches to the analysis of own-product real wage were systematized and improved in order to
assess the effectiveness of using human capital of the enterprise. The essence of the "human capital of the enterprise" concept was
clarified. The methodological framework of calculation and analyzing of own-product real wage was summarized. The approach
to the calculation of this index and to the construction of the algorithm its searching were proposed by the author. The estimation
of the dynamics of own-product real wage for the conditions of activity of the PSC «ArcelorMittal Krivoy Rog» was fulfilled, the
factors of influences and ways to reduce its level were defined.
Keywords: human capital, of own-product real wage, factors of influence, productivity.
Andrash E. The introduction of hotel’s investment attractiveness development modelling mechanism as an example of
typical Crimean hotels
The mechanism of design of development of investment attractiveness of enterprises of hotel economy is approved in the
article, based on the regressive and cross-correlation analysis of factors of influence on the level of attractiveness of the proper
enterprises. The indexes of investment attractiveness of enterprises of hotel economy, which allowed to expose the degree of their
deviation from an optimum index, are expected.
Keywords: investment attractiveness, hotels, development modelling.
Mihurinskaya K., Halilova E. Ordering of approaches to the estimation of level of the organization of regional space
Modern approaches to an estimation of level of the organization of regional space are considered. Methodical
maintenance of the approach to an estimation of level of the organization of the regional space, providing definition of character
of use of economic potential of regional public system is proved.
Key words: regional space, the potential of the regional space, the regional public system, quantitative assessment
qualitative assessment, integrated assessment.
Smetanko A. Development and implementation of the integrated narrow and working paper and working paper internal
audit service
The article investigates and presents issues relating to the development and implementation in practice internal audit
working papers narrow unified.
Keywords: internal audit, internal audit service, internal audit working paper, audit risk, audit conclusion.
Boldyreva L.M., Marushchak O.I. Improvement of efficiency of investment management at the enterprise
The essence and value of investment in the enterprise. The factors that influence decisions regarding foreign direct
investment. Analysis of financial and economic activity the enterprises. Directions of improving the effectiveness of investment
management at the enterprise.
Keywords: investment management, investment activity, investment attraction, investment project, enterprise, production,
efficiency, performance, management.
Samoylenko I. The directions of energysupplying company activity improvement under the market conditions
Directions of methods improvement of еnergysupplying companies’ cooperation with the consumers of electric power
has been highlighted; levers and instruments of procedures optimization and formalization of еnergysupplying companies cooperation with the different groups of consumers that are basis of relations system improvement at the electric power market has
been considered.
Keywords: еnergysupplying company, consumer, relation system, estimation of the supplier services quality.
Popkova T.O. Modern state and basic directions of development housing and communal services
The article examines recent situation of housing and communal sector of Ukraine. Main problems of functioning
enterprise of sector are detected. Measures that stimulate improvement financial condition and effectuality of work housing and
communal enterprises are enunciated.
Key words: financial state, debt, tariffs, capital assets, quality of services, control system.
Savina G., Korovina E. Economical and mathematic design of life cycle of enterprises is in context of technological
innovations
Economical and mathimatic way of the life cycle’s management of enterprises is offered with introduction of innovative
technologies in time.
Keywords: the life cycle of organizations, increase of life cycle, innovations, expenses, profits.
Маrkina І.а., Lusak О.v. Invested capital enterprise: essence, the basic elements and sources in domestic finasirovaniya
management practices
The article examines the nature of the concept of "equity" funding and driven comparison of costs and benefits. The role
and value of invested capital for the financial and economic activity in market conditions.
Keywords: capital, equity, funding sources, external sources, internal sources, capital structure, equity, loan capital
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Zernyuk O., Shostak V. Estimation of competitiveness of enterprise
The theoretical aspects of competitiveness are Considered as a factor of increase of level of development of enterprise.
Marketing research is conducted and the estimation of competitiveness is given STALEMATE «Firm «Poltavpivo». The
alternative ways of increase of level of competitiveness of the probed enterprise are offered.
Keywords: assessment, competitiveness, enterprise, product, market, beer industry, foreign economic activity.
Aleskerova Yu. Strategy of bringing in of the agricultural producers to insurance
A risk increase in all spheres of human life and economic activity stipulates the necessity of defence of citizens from
possible losses by realization of insurance.
Insurance allows to optimize resources that head for organization of economic security of physical and legal persons. Due
to insurance it is possible to attain the rational structure of money, that head for prevention of consequences of element or other
factors that prevent to activity.
Musiyenko V., Molozina N., Kisetska M. Professional safety and health protection of enterprises workers of miningmetallurgical complex
The state of production traumatism and accidents in enterprises of Ukraine mining-metallurgical complex was examined
in the article. The state role in social protection and social security by means of the state budget expenses is defined.
Key words: professional safety, health protection, accident, social protection and social security.
Korchevska L.O. The system principles to economic security of the enterprise
In the article the system principles to economic security of the enterprise, which characterize the main rules and system
characteristic of the nature of this phenomena are determined.
Keywords: economic security of enterprise, principles, system.
Boldyreva L., Skiba L. Development of system of operating management as to basker-up competitiveness stalemate
«Electromotir»
The theoretical aspects of operational menegement of enterprise. Analysis of operation studied business. Ways to improve
the performance of the company.
Keywords: operating management, enterprise, control system, indexes, effectiveness, efficiency, competitiveness.
Chornomochenkо N., Zhukova l. Terms of the effective providing of implementation of the production program of
enterprise
Theoretical generation of the production program of enterprise is improved in the article. The algorithm of the production
program forming of enterprise is developed. The comprehensive program of actions for its optimization are proposed which will
optimize the production program of the enterprise.
Keywords: production program of enterprise, production capacity, criterion of optimality, production program
optimization.
Shved V., Shibanov A. Approach of the systems to the management on the enterprises of food industry
The article examines the key features of the processes of financial management of the food industry on the basis of a
systematic approach to organization and management of budgeting.
Keywords: financial management, budgeting, management, system approach.
Khoroshenka L. Inventory control simulation based business demand and intense competition in the target market
The article is devoted to the definition of sustainable levels of stocks, taking into account demand and supply products as
well as the intensity of competition in the target market. The article proposed a methodological approach to forecasting the
required number of stocks based on stochastic models of inventory management.
Keywords: stocks, konkurentsіya, upravlіnnya reserves, іntensivnіst konkurentsії.
Astafeva K., Astafeva E. Evaluation of financial security firms taking into account the stage of its development
In this article methodical approaches to the definition and assessment of financial security company. It was determined
that the existing assessment methodology to provide a full and comprehensive understanding about the financial standing of
enterprise security. Therefore, the article suggested that in calculating the level of financial security into account the amount of
financial resources required to meet standards for indicators of financial condition.
Keywords: economic security, financial security, stock equity, standard profit, break-even volume of sales.
Tantsura M. The organizational and resource provision of information security system efficiency of tourist enterprises
The author regards pressing questions of the organizational and resource provision of information security system
efficiency of tourist enterprises. The complex of efficiency organizational provision and resource matrix of information security
system are offered.
Keywords: organizational provision, resource provision, information security system.
Kokorieva O. Perfection of management of tourist enterprises economic security is on the basis of matrix«Economic
security of tourist enterprises – Risk»
A matrix is developed «Economic security of tourist enterprises – Risk» with the purpose of acceleration of acceptance of
effective administrative decisions in relation to the improvement of economic strength of tourist enterprises security. Measures are
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offered on the management of economic security of tourist enterprises the system after the constituents of endogenous
components.
Keywords: management of tourist enterprise, administrative decisions, matrix of economic security «Economic security
of tourist enterprises – Risk».
Nikolaychuk O., Pavlyuk L. Problems of organization of effective bonus system on the enterprise
In this article the relevance of bonuses to employees in the company was reveal, the effectiveness of current systems of
bonuses on the domestic enterprises was searched, the main disadvantages were named and the measures of increase of
effectiveness of bonus systems in the current economic conditions were offered.
Keywords: bonus, bonus system, effectiveness of bonuses, stimulation, compensation.
Zhuravlyova S.N. Strategic planning of enterprises of hotel economy
Theoretical researches of essence and value of process of forming of strategy of planning of enterprises of hotel economy
are carried out in the article. To consider the methods of the strategic planning and their advantage in a hotel economy.
Keywords: hotel economy, strategy, planning, aim, program, income, prospect.
Matviec' M. System of management financial streams of enterprises in modern economic conditions
In the article it is exposed control system by financial streams enterprises in modern economic terms, that enables to
specify the role of financial streams in control system.
Keywords: financial streams, corporative sector, management, corporation.
Solovey T. Investment activity of enterprises regional APK
The organizational, economic and legal principles of investment and innovation environment forming at the national level
in general and in regional agriculture in particular are considered in the article. The analysis of investment activity of marketoriented agricultural forms of economic and large agro monopoly-agricultural holdings is made.
Keywords: agro-industrial complex, management forms, agricultural holdings, efficiency, investment, legal basis.
Zaytseva Е. Strategic management marketing activity of enterprise in the conditions of market self-organization
The necessity of integrating the concepts of marketing, strategic management and market self-organization. The evolution
of marketing management activities of enterprises, considered the modern concepts of marketing management.
Keywords: strategic management of the marketing activities of the enterprise, the modern concept of marketing
management, market self-organization.
Safonenko L., Matukova M. Use of marketings internet-communications in the process of decline of probability of origin
of dissonance
The article, based on a critical review of theoretical and practical development experts on the problem of consumers after
purchase dissonance, the proposals to reduce the probability of its occurrence and the leveling effects through the use of Internet
marketing communications.
Keywords: after purchase dissonance, online marketing-communications, virtual networks, forums, chat rooms.
Dzhusov А. Features of the dynamics of world stock markets today
The statistical data on the rate of increase in the stock markets of different countries over the past few years have been
considered. Investigated and compared characteristics of the dynamics of stock markets of the most developed countries and
BRIC-countries. Based on the research results the conclusions have been formulated.
Keywords: stock market, globalization, the dynamics of the indices, developed countries, BRIC-countries.
Mitina E., Yarosh O. The modern world's trends in the development of the systems of the aviation transport
The article analyses the role of air transport in the system of international transportation, identified modern international
trends in the development of the systems of the aviation transport.
Keywords: air transport, air transport service, the competitiveness of the ourism industry.
Pobirchenko V.V., Khachaturian L. Openness of economy of Ukraine in the conditions of globalization
A concept and personal touches of open economy is considered in the article, the state of openness of economy of Ukraine
is analysed in the conditions of global economic space.
Keywords: an economy is opened, market transformation of economy, restructuring of economy, globalization of world
economic processes, is opened.
Fedorova V. Modern trends of international process of direct foreign investment
The global flows of direct foreign investments and their influence on the economic state of countries-recipients are
considered.
Key worlds: investment, direct foreign investment, country – donor, development, international process.
Duzhev M., Pogoretska V., Zhuran E. The tools of Forex – a strategy for success of the enterprise
The article examines the creation and effective development of the economic potential of the enterprise through an
integrated use of the methodological foundations of fundamental, technical and graphical analysis of currency markets Forex.
Key words: Forex, currency market, currency pairs, stochastic indicator, business strategy, the stock market.
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Vdovychenko Y. Development of corporate structure in the context of international business information of economic

The paper considers the main stages and socio-economic conditions of formation and development corporations and
corporate management in the context of the information economy. The classification of the historical periods of the formation of
multinational corporations.
Keywords: corporation, company, global company, international business, information, international company,
multinational company, internationalization, globalization.

Snitivker I. Analysis of the influence of factors development of international trade
The article shows the influence of factors on the transnationalization of international trade, based on regression analysis,
which allows to clarify the role of transnational corporations as subjects of international economic relations.
Keywords: transnationalization, international trade, a factor that influence the development, analysis.
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