АННОТАЦИИ
Реутов В.Е. Формирование новой парадигмы регионально-пространственного развития Украины в условиях глобализации
В статье освещаются концептуальные подходы к формированию новой парадигмы регионального развития Украины на
основе авторской «4-I» модели и модернизированного подхода к управлению регионально-пространственным развитием.
Ключевые слова: регион, региональное развитие, устойчивое развитие, трансформационные сдвиги, конкурентоспособность
региона, эффективные механизмы регионального развития, региональная парадигма.
Буценко И.Н., Илясова Ю.В. Анализ интеграционных процессов в международной экономике
В статьи рассмотрены подходы к оценке интеграционных процессов в международной экономике, выделены индикаторы
глобальной и региональной торговой интеграции, приведен пример расчета индекса комплиментарности как основного показателя
определения потенциала интеграции между странами.
Ключевые слова: международная экономическая интеграция, торговая интеграция, индекс комплиментарности,
интеграционные процессы.
Горда А.С., Горда О.С. Ретроспектива внешнеторговой интеграции Украины
В статье исследуется внешняя торговля Украины и приводится авторская периодизация этапов её интеграции в мировую
торговую сеть, обосновываются основные причины ухудшения внешнеторгового баланса и низкой эффективности реализации
экспортного потенциала Украины.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, интеграция, внешнеторговое сальдо.
Космарова Н.А. Роль интеллектуальной собственности в условиях инновационного развития
Проанализирована роль защиты прав интеллектуальной собственности и ее влияние на инновационное развитие страны.
Рассмотрены правовые аспекты защиты прав интеллектуальной собственности в Украине и мире. Проанализирована связь между
мировыми показатели индекса экономики знаний и глобальной конкурентоспособности.
Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, интеллектуальная собственность, индекс экономики знаний,
глобальная конкурентоспособность.
Космарова Н.А., Милько В. Роль машиностроения в формировании конкурентоспособности страны
В статье проведен анализ деятельности машиностроительной отрасли в странах мира, определены тенденции развития.
Выявлены основные внешние угрозы, влияющие на конкурентоспособность предприятий машиностроения Украины. Определены
направления государственной поддержки машиностроительной отрасли направленные на повышение ее конкурентоспособности.
Ключевые слова: глобализация, конкурентоспособность, промышленный потенциал государства, конкурентоспособность
машиностроительной отрасли, государственная поддержка
Наливайченко Е.В. Информационные технологии в маркетинговой и коммерческой деятельности предприятий региона
В статье освещены основные проблемы становления информационных систем маркетинговой и коммерческой деятельности
компаний в Украине и приведены условия существования и развития электронной коммерции компании. Представлены различные
экономические схемы внедрения рекламы через сеть Інтернет. Проведено исследование ценообразования товара, который
распространяется через Інтернет-магазин.
Ключевые слова: электронный рынок, электронная коммерция, электронные информационные услуги, реклама, Інтернетмагазин.
Осадчий Е.И. Система транспортной безопасности Украины
В статье рассмотрено современное состояние и проблемы формирования транспортной безопасности страны. На основе
системного подхода проведен анализ современного состояния развития национального транспорта, выявлены основные
составляющие его безопасной деятельности. Предложена система мероприятий по усовершенствованию транспортной безопасности
на государственном уровне.
Ключевые слова: транспорт, транспортна инфраструктура, транспортная политика, угрозы развитии транспорта.
Гафарова К.Э., Великоданенко Ю.А. Показатели оценки эффективности развития человеческого потенциала
Рассмотрено развитие человеческого потенциала как экономической составляющей, выделены основные показатели,
характеризующие уровень его развития. Представлены расчеты отдельных показателей развития человеческого потенциала: общие
показатели, индекс развития человеческого потенциала.
Ключевые слова: развитие человеческого потенциала, показатели оценки уровня развития человеческого потенциала, индекс
развития человеческого потенциала, индекс многомерной бедности, интенсивность деприваций, ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, ожидаемая продолжительность обучения, уровень жизни.
Троян И.А. Модель Черноморского субрегионального торгово-экономического сотрудничества в контексте европейской
интеграции
Автор анализирует современные модели экономического сотрудничества ЕС с соседними странами и регионами. Более
подробно исследованы интеррегиональные экономические отношения Евросоюза и ОЧЭС. Предложена «черноморская» модель
торгово-экономического сотрудничества ЕС на основе двустороннего и многостороннего форматов.
Ключевые слова: модель, субрегиональное торгово-экономическое сотрудничество, Европейский союз, ОЧЭС.
Наливайченко С.П. Анализ рисков с использованием методов имитационного моделирования в туристической сфере в
экономике
С помощью имитационного моделирования, с использованием информационных технологий, проводят анализ возможных
рисков и их устранение. Следует выбирать объект (проект) с таким распределением вероятности нормы прибыли, который
наилучшим образом отвечает отношению к риску субъекта (инвестора).
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Ключевые слова: имитационное моделирование, экономический риск, информационные технологии.
Наливайченко С.П., Михалева В.В. Факторы роста конкурентоспособности предприятия
В статье исследованы факторы роста конкурентоспособности предприятия на современном этапе развития экономики
Украины. Конкурентоспособность производства зависит, в первую очередь, от таких факторов, как модернизация основных фондов и
инновационная деятельность компании.
Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы роста конкурентоспособности, инновационные факторы.
Наливайченко С.П., Снигур Е.С. Факторы снижения себестоимости продукции ОАО «Завод «Фиолент»
Статья посвящена определению факторов снижения себестоимости продукции ОАО «Завод «Фиолент», поиску основных
направлений её снижения. В статье проанализована себестоимость характерного для предприятия изделия, приведены основные
мероприятия её снижения, повышения эффективности производственной и управленческой деятельности предприятия.
Ключевые слова: снижение себестоимости, факторы себестоимости, анализ себестоимости, материальные затраты,
оптимизация затрат.
Акименко П.И. Аспекты инновационной стратегии развития экономики предприятий
В статье рассмотрены основные проблемы восприимчивости экономики предприятий к инновациям и проблемы их решения в
контексте роста социально-экономического развития Крыма.
Ключевые слова: инновации, высокотехнологичный рост, конкурентоспособность, экономики предприятия.
Андрианова В.В., Горбов А.А. Формирование интеллектуального потенциала в условиях современного предприятия
В статье обосновывается значение интеллектуального потенциала для создания интеллектуального капитала в условиях
перехода к экономике знаний, рассматриваются пути формирования интеллектуального потенциала персонала на современных
предприятиях.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, персонал предприятия.
Артюхова И.В. Состояние инфраструктуры поддержки инновационной деятельности предпринимательства в Крыму
Доказывается роль предпринимательства в развитии инноваций в стране. Изучены состояние и перспективы развития
инфраструктуры поддержки инновационной деятельности предпринимательства в Крыму.
Предпринимательство, инновационная активность, проекты и программы, общественные организации.
Артюхова И.В., Корнилаева А.Г. Инновационный фактор повышения эффективности зернового хозяйства
Статья посвящена анализу современного состояния зернового хозяйства, определения перспектив его развития и мероприятий
с целью повышения его эффективности. Также в статье проанализировано современное состояние производства зерна, рассмотрены
научно-практические основы повышения его экономической эффективности и определены пути усовершенствования и повышения
эффективности производства зерна.
Ключевые слова: зерновое хозяйство, инновационный фактор, модернизация, инновационно-интенсивные технологии.
Артюхова И.В., Прудко С.В. Исследование толкования понятия «качество» как экономической категории
В статье представлено исследование работ, посвященных определению понятия «качество». Выяснено, что качество объекта
как экономическая категория может рассматриваться в разных аспектах – в зависимости от предъявляемых требований. Исследованы
требования, предъявляемые к качеству.
Ключевые слова: качество, потребности, технические условия, соответствие стандарту, характеристика объекта,
согласованность требований.
Потеева М.А. Аналитическая оценка зарубежной практики привлечения частного капитала в развитие морских портов
В статье сконцентрирован материал по практике привлечения частного капитала для развития перегрузочных и складских
мощностей морских портов Украины и стран Черноморского бассейна. Выполнен анализ преимуществ и недостатков в интеграции
усилий государства и бизнеса, направленный на модернизацию портового хозяйства.
Ключевые слова: морской порт, стивидорные компании, приватизация, аренда, совместное управление.
Стаценко Е.В. Формирование концептуальной модели сбалансированного природопользования в регионе
С целью сохранения функциональной целостности экосистем разработана концептуальная модель сбалансированной системы
регионального природопользования, отражающая характер и этапы использования природных ресурсов, методику их оценки, а также
механизмы управления процессами природопользования.
Ключевые слова: сбалансированное природопользование, принципы, этапы природопользования, методы и показатели оценки
процессов природопользования, механизм управления природопользованием в регионе.
Яковенко А.Т. Хозяйственные риски: методы оценки и способы их снижения на предприятии
В статье разработана для практического применения методика выбора решения о рискованности проекта на основе учета
данных такого показателя деятельности предприятия как оборотные активы.
Ключевые слова: риски, активы, ликвидность, оборот.
Безкоровайный В.С. Автоматизированный анализ ценовых паттернов «Price Action» на рынке FOREX в MQL 4
В статье представлены практические рекомендации, по идентификации и работе с ценовыми паттернами на валютном рынке.
Рассмотрены два наиболее стабильных паттерна пин-бар и траст. Разработан индикатор на языке программирования MQL 4.
Ключевые слова: Форекс, индикатор, свечная модель, ценовой паттерн, пин-бар, траст.
Ефремова А.А., Коногорова С.О. Организация оплаты труда на предприятии
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Статья посвященная изучению проблемы оплаты труда на предприятии. В статье проведено исследование в отрасли
существующих систем оплаты труда на украинских предприятиях. В результате исследования было выявлено, что мероприятия
экономической деятельности предприятий зависят не только от технического оснащения производства, наличия современных
технологий, но и от эффективности системы управления персоналом, прогрессивности подходов, по формированию механизма
использования трудового потенциала и вознаграждения рабочих предприятия.
Ключевые слова: организация, оплата труда, предприятие, эффективность.
Каминская А.О. Состояние Украины на мировом рынке прямых иностранных инвестиций
Предоставлен анализ исследования современного положения Украины на мировом рынке прямых иностранных инвестиций.
Отмечены позиции Украины в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран мира, экономической свободы стран. Определены
основные регионы, отрасли вливания прямых иностранных инвестиций и предложен ряд проблем в инвестиционном движении Украины.
Ключевые слова: инвестиционное движение, инвестиционный климат, инвестиционный имидж.
Пегушина А.А. Обоснование приоритетных направлений обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортных
предприятий
Рассмотрены современные подходы к обеспечению конкурентоспособности санаторно-курортных предприятий АР Крым:
вопросы интеграционных объединений и формирования систем менеджмента качества на предприятии.
Ключевые слова: санаторно-курортное предприятие, конкурентоспособность предприятия, интеграция, синергетический
эффект, менеджмент качества.
Танцюра М.Ю., Шихмамбетова Д.Л. Стратегия обеспечения рентабельности предприятия
Статья посвящена определению стратегии обеспечения рентабельности предприятия. Рассмотрена структура показателей
рентабельности и факторы выбора стратегии обеспечения рентабельности предприятия.
Ключевые слова: стратегия обеспечения рентабельности предприятия, прибыль предприятия, факторы выбора стратегии
обеспечения рентабельности предприятия.
Чернявая А.Л. Мотивация развития сельского зеленого туризма с позиции занятости сельского населения в АР Крым
В статье проводится анализ уровня безработицы, движение кадров по видам экономической деятельности на полуострове, и
влияние сельского зеленого туризма на занятость населения в селах АР Крым с позиции мотивации производства и продажи товаров
собственного производства, и предоставления услуг ночлега.
Ключевые слова: самозанятость населения, безработица, сувенирно-подарочная продукция, предпринимательская
деятельность, сельский зеленый туризм.
Шевченко Е.В. Преодоление недостатков построения матричных структур управления проектами
В статье дана характеристика матричных структур управления проектами, а также предложены мероприятия по преодолению
недостатков их построения, что позволит применять структуры данного типа при реализации не только крупных, но и малых
проектов, повышая их мобильность и способность быстро реагировать на изменения.
Ключевые слова: управления проектами, организационная структура, матричная структура, руководитель проекта, двойное
подчинение, горизонтальные связи.
Нечипорук Л.В. Теоретико-методологические основы исследования институционализации страхового рынка
Определенно, что институты (в том числе и страхового рынка) проходят отбор в результате действия мегаконкуренции,
которая дает возможность сформировать соответствующую институциональную структуру (упорядоченный набор институтов,
создающих основы экономического поведения, определяя ограничения для хозяйствующих субъектов, которые формируются в
рамках той или другой системы координации хозяйственной деятельности).
Ключевые слова: институт, страховой рынок
Чепурко В.В. Риск финансового кризиса: явление, сущность, идентификация
Статья посвящена теоретическим и методическим аспектам идентификации риска финансового кризиса. Рассмотрены явление
и сущность риска возникновения финансового кризиса.
Ключевые слова: финансовый кризис, риск, идентификация, модель.
Сметанко А.В. Особенности организации деятельности службы внутреннего аудита в акционерных обществах Украины
В статье раскрываются ключевые вопросы, связанные с организацией деятельности службы внутреннего аудита в
акционерных обществах Украины.
Ключевые слова: внутренний аудит, служба внутреннего аудита, организация внутреннего аудита, принципы
функционирования внутреннего аудита.
банка

Байрам У.Р. Бонусная система оплаты труда сотрудников кредитного отдела как механизм реализации кредитной политики

В статье представлены рекомендации по усовершенствованию методики бонусной оплаты труда сотрудников кредитного
отдела банка. Методика направлена на повышение эффективности труда кредитных специалистов и включает в себя пять этапов.
Рекомендуемая методика бонусной поощрительной оплаты труда позволит на основе материального стимулирования сотрудников
кредитного подразделения банка увеличить объем и качество кредитного портфеля.
Ключевые слова: кредитные операции, кредитная политика, мотивация персонала, бонусная оплата труда.
Землячев С.В. Виды и процесс управления банковскими рисками при формировании ресурсов банков
В исследовании рассмотрены понятие и сущность рисков, которые возникают при формировании ресурсов банков.
Систематизировано существующие виды рисков и предложена авторская классификация по отдельным критериям. Рассмотрено
понятие и составляющие процесса управления банковскими рисками при формировании ресурсов банков. Проанализированы виды и
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особенности управления наиболее важными видами рисков: юридическим, конкуренции, рыночным, политическим, репутации,
злоупотреблений, концентрации, технологическим, операционным, инфляционным.
Ключевые слова: банк, ресурс, риск, классификация, управление.
Зубкова В.И. Эффективность применения SWOT – анализа как метода санационного аудита предприятий пищевой
промышленности АР Крым
В статье на основе данных предприятия по производству вин АР Крым проведен SWOT – анализ и составлена матрица слабых
и сильных сторон деятельности предприятия, а также возможностей и угроз. Автором предложены рекомендации по повышению
эффективности использования SWOT – анализа при проведении санационного аудита и оценке разработанной санационной
концепции предприятия по выходу из кризиса.
Ключевые слова: SWOT – анализ, санация, санационный аудит, концепция, кризис, банкротство, матрица.
Кондрашова Г. П. Cовременная модель ипотечного заемщика в Украине
Приведены данные об основных параметрах современной модели ипотечного заемщика в Украине: его возраст, стаж работы,
объем официальных и неофициальных, но подтвержденных доходов, объем затрат, объем чистого дохода.
Ключевые слова: ипотечные кредиты, ипотечный заемщик, официальные и неофициальные доходы, подтвержденные доходы,
чистый доход заемщика.
Горбачёв В.А. Вопросы управления производственными затратами в учетной политике предприятия
В статье рассматриваются особенности формирования учетной политики производственных предприятий в части выбора
методов оценки производственных затрат, определения подходов к организации и методике учет производственных затрат. Автор
провел оценку существующих подходов к формированию учетной политики предприятия в части учета производственных затрат и
предложил комплекс элементов учетной политики предприятия для использования производственными предприятиями.
Ключевые слова: учетная политика, затраты, производственные затраты, методы учета производственных затрат.
Горовец Н.А., Страшенко А.С. Этапы и перспективы развития страхового рынка Украины
В статье рассмотрены этапы развития отечественного страхового рынка, проанализированы основные экономические
показатели, характеризующие страховой рынок, дана оценка состояния современного национального страхового рынка, выявлены
основные проблемы и перспективы развития страхового рынка Украины.
Ключевые слова: страховой рынок, страховщик, перестрахование, валовые страховые премии, чистые страховые премии,
страховые выплаты, уровень валовых страховых выплат, уровень чистых страховых выплат.
Коваленко А.С. Этапы внутреннего аудита в системе управления расходами предприятия
В статье раскрыты основные этапы проведения внутреннего аудита расходов предприятия. Даны рекомендации по
проведению внутреннего аудита системы управления затратами предприятия.
Ключевые слова: расходы, внутренний аудит, информационная база, этапы внутреннего аудита, служба внутреннего аудита.
Сорокина Е.С. Учет приобретения и продажи иностранной валюты
В статье сделан анализ изменений в счетах бухгалтерского учета, на которых отражаются доходы и расходы от купли-продажи
иностранной валюты. Приведена методика отражения в бухгалтерском учете операций купли-продажи валюты.
Ключевые слова: покупка, продажа, иностранная валюта, валютный курс, бухгалтерские счета, расходы, доходы.
Харченко В.А., Захарова Т.А. Особенности формирования финансовых ресурсов Автономной республики Крым
В статье определена сущность финансовых ресурсов региона, а также сделан анализих структуры за последние годы. По
результатам анализа определены и обобщены особенности формирования финансовых ресурсов, сделаны выводы и разработаны
перспективы данного исследования.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, доходы местных бюджетов, инвестиции, особенности.
Харченко В.А., Шаманова Е.В., Зинковская Я.В. Проблемы социально-экономического развития АР Крым
В статье рассмотрены основные социальные и экономические проблемы Автономной Республики Крым. Проведен анализ
изменения состояния развития АРК за период 2009-2011 г.г. Выявлены основные Программы, которые направлены на решение
указанных проблем.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, проблемы, программа.
Бычина Ю.С. Классификация субъектов страхового рынка Украины по функциональному признаку
В статье проанализированы различные подходы к определению состава и функций субъектов страхового рынка.
Консолидированы взгляды ученых относительно классификации участников страхового рынка Украины, разработаны группы
субъектов страхового рынка по функциональному признаку.
Ключевые слова: страховой рынок, субъекты страхового рынка, функции, страховые посредники.
Гаврилюк Т.В. Факторинг, как инструмент финансовой поддержки бизнеса
Факторинг - это эффективный и надежный инструмент финансовой поддержки бизнеса субъектов, особенно во время
кризисных явлений. Грамотное использование этого инструмента открывает возможность для дальнейшего развития компаний,
гарантирует получение прибыли и укрепления рыночной позиции предприятия. Факторинг - это эффективная система финансового
обслуживания клиентов и стандартный механизм управления объемами кредитования предприятий с одновременным ростом сбыта
продукции, предоставляет своему клиенту отсрочку платежа, позволяет привлекать дополнительный оборотный капитал, ускоряет
оборот средств в расчетах, сокращает размер дебиторской задолженности и уменьшает объемы платежей, что является важным для
предприятий различного рода деятельности.
Ключевые слова: факторинг, факторинговые операции, рынок факторинга.
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Землячова О.А. Взаимодействие коммерческих банков со страховыми компаниями на рынке финансовых услуг
В исследования рассмотрены развитие, позитивные и негативные черты сотрудничества банков и страховых компаний.
Автором проведен SWOT -анализ процессов консолидации банковского и страхового бизнеса, по результатам которого выявлено, что
преобладают позитивные черты. Для повышения эффективности каналов дистрибуции страховых продуктов предложен ряд
программ: пластик-страхование, пенсионное страхование, страхование финансовых рисков, "страховой депозит", страхование по
евро-картам, страхование риска потери права собственности на имущество под залогом, интернет-страхование, GSM-маркетинг,
внедрение программы бесплатного страхования при холдинговом овердрафте.
Ключевые слова: банк, страхование, сотрудничество, продукт, маркетинг
Щеглов С.С. Сущность и особенности реструктуризации кредитной задолженности коммерческих банков
В статье рассмотрены сущность, методы и цели реструктуризации кредитной задолженности коммерческих банков. Проведен
анализ преимуществ и недостатков проведения реструктуризации. Уделено внимание проблемам просроченной кредитной
задолженности украинских банков.
Ключевые слова: кредит, кредитный портфель, качество активов, реструктуризация кредитной задолженности, проблемные активы.
Гордиенко Т.П., Кислый С.А. Прогнозирование деятельности учреждений с применением информационных технологий
Статья посвящена вопросам прогнозирования деятельности учреждений и сегментирования потребителей их услуг с
использованием информационных технологий в контексте изменяющейся демографической ситуации.
Ключевые слова: прогнозирование деятельности, информационные технологии, услуга, численность, сегментация, прогноз,
регрессия, тренд.
Анфалов А.А. Научно-методические основы развития системы региональных транспортно-логистических центров и
кластеров в Крыму
Статья посвящена обоснованию подходов в области научно-методических основ развития системы региональных
транспортно-логистических центров и кластеров в экономике Крымского региона Украины для улучшения транспортного и
логистического обеспечения полуострова и государства в целом.
Ключевые слова: транспорт, логистика, транспортно-логистические центры, кластеры, мультимодальные, интермодальные
транспортные коридоры и узлы, транспортно-логистическая инфраструктура
Бобарыкина Е.Н. Методические подходы к оценке управления деятельностью предприятия
Рассматривается необходимость разработки единого подхода к методике оценки управления предприятием. Предложена
методика проведения оценки управления предприятием, следуя которой высший финансовый менеджмент сможет своевременно
выявлять недостатки и разрабатывать направления (рекомендации) по улучшению эффективности организации, стабильности
производства и управления в фирме с целью улучшения функционирования предприятия в условиях действия рыночных регуляторов
производства.
Ключевые слова: управление, предприятие, оценка управления, методы оценки системы управления.
Харичева Г.Я. Направления маркетинговой деятельности в целях повышения конкурентоспособности туристических услуг
АР Крым
В статье представлены направления маркетинговой деятельности в целях повышения конкурентоспособности туристических
услуг АР Крым. Предлагаются стратегии инноваций, дифференциации, а так же обоснована необходимость внедрения стандартов
обслуживания в туристической сфере.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, конкурентоспособность, инновации, стандарты обслуживания, туристические
услуги.
Кременная А.В., Кривошеина Ю.П. Пути изменения организационной культуры в туристической сфере
В статье рассмотрены основные ситуации, вызывающие изменения организационной культуры, предложены возможности их
использования для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности в сфере туризма.
Ключевые слова: организационная культура, туризм, корпоративная культура, формирование, изменение.
Усенко Р.С. Роль информационных технологий в продвижении крымского турпродукта на международный рынок
Статья обосновывает необходимость продвижения крымского турпродукта, выделяет роль информационных технологий в
процессе продвижения, описывает недостатки продвижения крымского турпродукта в сети Интернет.
Ключевые слова: турпродукт, продвижение турпродукта, Интернет, сайт.
Хамидова О.М., Слесарева П.А., Литвиненко А.В. Маркетинговые коммуникации субъектов туристического бизнеса Крыма
Статья посвящена вопросам формирования комплекса маркетинговых коммуникаций на туристическом рынке Крыма.
Выделены наиболее популярные элементы маркетинговых коммуникаций, которые используют крымские туристические
предприятия.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, продвижение, субъекты туристического рынка, реклама, личные продажи,
стимулирование сбыта, пропаганда.
Чудаков Д.В. Инфраструктура и её дефиниции
В статье рассмотрены этапы развития теории рыночной инфраструктуры, отмечен отечественный опыт исследования данного
вопроса. Выделены сложившиеся взгляды на сущность категории «инфраструктура», представлена классификация рыночной
инфраструктуры и обозначены её функции.
Ключевые слова: инфраструктура, рыночная инфраструктура, инфраструктура рынка.
Агалакова О.Ю. Современные подходы к интегрированию маркетинговых коммуникаций
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В статье проведен критический анализ существующих отдельных подходов экономистов к интегрированию маркетинговых
коммуникаций в современной рыночной экономики. В связи с этим дается обоснование принципиально нового подхода к
интегрированию маркетинговых коммуникаций, не применявшейся ранее ни в теории, ни на практике.
Ключевые слова: Интегрированные маркетинговые коммуникации, реклама, PR, стимулирование сбыта, личные продажи,
товар, жизненный цикл товара, потребитель, рынок, цена.
Гордиенко Т.П., Косинская Е.А. Формирование духовности в процессе подготовки специалистов по управлению
Обоснована духовность профессиональной деятельности специалиста по управлению, а также изложены основные положения
формирования духовности студентов в процессе обучения в высшем учебном заведении экономического профиля.
Ключевые слова: духовность, управление, менеджмент, личность, развитие личности.
Сидоренко И.Я. Проблемы изучения иностранного языка в магистратуре специальности «международная экономика»
В статье рассматриваются вопросы изучения английского языка при подготовке магистров специальности «международная
экономика», в том числе проблемы использования основных инновационных методик при формировании образовательной
компетенции магистров и повышении конкурентоспособности их на современном рынке труда.
Ключевые слова: английский язык, магистратура, международная экономика инновационные технологии преподавания
иностранных языков.
Мороз И.И. Инноватика индивидуального и дифференциального подхода к формированию личности студента
В статье обосновывается актуальность проблемы индивидуального и дифференцированного подхода в учебновоспитательной работе со студентами, раскрывается их единство и различие, сущность, содержание, основные требования по их учету
в реальном педагогическом процессе. Дается психолого-педагогическая характеристика студентов различных курсов обучения
(первого, второго, третьего, четвертого и пятого), показана динамика их всестороннего развития в течении всего периода обучения.
Определены основные пути, формы и способы практической реализации требований индивидуального и дифференцированного
подходов в учебно-воспитательной работе.
Ключевые слова: индивидуальный подход, дифференцированный подход, развитие, студенты, курс обучения, принцип,
личность, психологические особенности, учебно-воспитательная работа, педагогический процесс.
Смирнова М.И. Формирование профессиональной компетентности студентов специальности «Международная экономика» в
процессе изучения иностранных языков
В статье проанализированы цели организации учебного процесса по иностранному языку студентов специальности
«Международная экономика» экономических высших учебных заведений, определены основные умения и навыки специалистов по
международной экономике и этапы их профессиональной подготовки в процессе изучения иностранных языков в высшем
экономическом учебном заведении.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентность, компетенция, учебный процесс, иностранный язык
Хоменко Г.П. Культурно-этические традиции как условие и стимул социально-экономического рaзвития
В статье рассмотрена национальная философская традиция; проведен методологический анализ культурно-нравственных
традиций; дана характеристика социокультурным процессам; указывается на необходимость поиска альтернатив дальнейшего
социально-экономического развития Украины.
Ключевые слова: традиция, культура, общество, этика, национальная традиция, развитие общества, социальная политика.
Черезова М.В., Тихонравова Н.В. Компетентностный подход в формировании навыков иноязычного общения будущих
экономистов
Статья посвящена проблеме применения компетентностного подхода в процессе подготовки будущих экономистов к
иноязычному общению в профессиональной сфере. Рассмотрены цели и содержание изучения и преподавания иностранного языка в
экономическом вузе, проанализированы возможности применения метода кейсов на занятиях иностранного языка, а также
предложены примеры кейсов, используемых в учебных ситуациях.
Ключевые слова: компетентностный подход, иноязычное общение, экономисты, метод кейсов.
Курбан Л.П. Проблемы преподавания иностранного языка в экономическом ВУЗ
Раскрыты основные проблемы преподавания профессионально-ориентированного языка в экономическом ВУЗ, представлена
специфика иностранного языка как учебного предмета, а также предложены пути преодоления этих проблем.
Ключевые слова: профессиональный язык, коммуникативная компетенция, экономический язык, контекстное обучение,
методы обучения.
Гарчева Л.П., Никифорова Н.В. Особенности правового статуса Республики Крым как территориальной автономии
Исследуются особенности правового статуса органов власти автономии и областей Украины, дается сравнительный анализ их
полномочий.
Ключевые слова: автономия, органы власти Автономной Республики Крым.
Адельсеитова А.Б., Адельсеитова Э.Б. Внешнеэкономический договор: проблемы применимого права
Статья посвящена актуальным проблемам правового регулирования внешнеэкономического договора, а именно проблемам
применимого права сторонами по внешнеэкономическому договору. На основе анализа международно-правовых актов и
законодательства Украины в статье рассматривается проблема выбора материального права государств применимого во
внешнеэкономическом контракте.
Ключевые слова: внешнеэкономический договор, право, правовая система, принцип автономии воли.
Безматерных В.Г. Ильницкая О.И. Трудовые доходы: проблемы их регулирования и пути совершенствования в Украине
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В статье рассматриваются проблемы регулирования трудовых доходов в Украине и предлагаются некоторые направления их
совершенствования.
Ключевые слова: трудовые доходы, государственное регулирование, рынок труда, дифференциация заработной платы, оплата
труда, занятость населения.
Григорьев А.Н. Религиозно-нравственный фактор в исправлении осужденных к лишению свободы в Российской империи (на
примере украинских губерний) в ХІХ – начала ХХ ст.
Статья посвящена актуальной проблеме применения мер исправления осужденных к лишению свободы в Украине, в частности,
исторического опыта религиозно-нравственного воздействия в воспитательной работе в пенитенциарных учреждениях.
Ключевые слова: исправление осужденных, религиозно-нравственное воздействие, пенитенциарные учреждения, органы
исполнения наказания.
Долинко В.В., Байракова И.В. Теоретические основы регулирования национального дохода в условиях рыночной экономики
В статье уточнено понятие государственного регулирования и исследованы основные подходы к регулированию
национального дохода. Рассмотрена классификация экономических функций и сформулированы принципы государственного
регулирования национального дохода.
Ключевые слова: государственное регулирование, национальный доход.
Ергин С.М. Оценка потенциалов рыночного спроса и отраслевого производства в секторе добычи строительно-минерального
сырья в Крыму
В статье выявлены границы зависимости рыночных цен и объёмов спроса, средних затрат и отраслевого производства в
секторе добычи строительно-минерального сырья Крыма, аппроксимированы функции рыночного спроса и отраслевого производства
на этом рынке, определены параметры функций рыночного спроса и отраслевого производства по Маршаллу и по Вальрасу на
локальном рынке строительно-минерального сырья Крыма.
Ключевые слова: цена, кривая спроса, средние отраслевые затраты, кривая отраслевого производства, рынок строительноминерального сырья.
Безматерных В.Г., Ильницкая О.И. Основные факторы внешней трудовой миграции населения Украины и миграционная
политика
В статье определены основные факторы трудовой миграции населения Украины; дана характеристика позитивных и
негативных последствий миграции рабочей силы для Украины; указывается на необходимость усовершенствования миграционной
политики в Украине.
Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, миграция рабочей силы, безработица, трудовой потенциал, основные мотивы,
государственная миграционная политика.
Гулевич И.В. Правовое регулирование индивидуальных трудовых споров по проекту Трудового кодекса Украины
В статье анализируются нормы проекта Трудового кодекса Украины, регулирующие индивидуальные трудовые споры, в
сравнительном аспекте с нормами действующего Кодекса законов о труде Украины. Вносятся предложения по совершенствованию
соответствующих норм проекта Трудового кодекса Украины.
Ключевые слова: трудовые право, трудовые споры, индивидуальные трудовые споры.
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АНОТАЦІЇ
Реутов В.Є. Формування нової парадигми регіонально-просторового розвитку України в глобалізаційних умовах
В статті висвітлюються концептуальні підходи щодо формування нової парадигми регіонального розвитку України на основі
авторської «4-І» моделі та модернізованого підходу до управління регіонально-просторовим розвитком.
Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, сталий розвиток, трансформаційні зрушення, конкурентоспроможність регіону,
ефективні механізми регіонального розвитку, регіональна парадигма.
Буценко І.М., Ілясова Ю.В. Аналіз інтеграційних процесів у міжнародній економіці
У статті розглянуто підходи щодо оцінки інтеграційних процесів в міжнародній економіці, виділено індикатори глобальної та
регіональної торгівельної інтеграції, приведено приклад розрахунку індексу компліментарності як основного показника визначення
потенціалу інтеграції між країнами.
Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, торговельна інтеграція, індекс компліментарності, інтеграційні процеси.
Горда О.С., Горда О.С. Ретроспектива зовнішньоторговельної інтеграції України
В статті досліджується зовнішня торгівля України та наводиться авторська періодизація етапів її інтеграції у світову
торгівельну мережу, обґрунтовуються основні причини погіршення зовнішньоторговельного балансу та низької ефективності
реалізації експортного потенціалу України.
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, інтеграція, зовнішньоторговельне сальдо.
Космарова Н.А. Роль інтелектуальної власності в умовах інноваційного розвитку
Проаналізовано роль захисту прав інтелектуальної власності та її вплив на інноваційний розвиток країни. Розглянуто правові
аспекти захисту інтелектуальної власності в Україні та світі. Проаналізовано взаємозв’язок між світовими показниками індексу
економіки знань та глобальною конкурентоспроможністю.
Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, інтелектуальна власність, індекс економіки знань, глобальна
конкурентоспроможність.
Космарова Н.А., Милько В. Роль машинобудування в формуванні конкурентоспроможності країни
У статті проаналізовано діяльність машинобудівної галузі у країнах світу, визначено тенденції розвитку. Виявлено основні
зовнішні загрози, що впливають на конкурентоспроможність машинобудівних підприємств України. Окреслено напрямки державної
підтримки машинобудівної галузі спрямовані на підвищення її конкурентоспроможності.
Ключові слова: глобалізація, конкурентоспроможність, промисловий потенціал держави, конкурентоспроможність
машинобудівної галузі, державна підтримка.
Наливайченко К.В. Інформаційні технології у маркетинговій та комерційній діяльності підприємств регіону
У статті освітлено основні проблеми становлення інформаційних систем маркетингової та комерційної діяльності компанії в
Україні та наведено умови існування та розвитку електронної комерції компанії. Представлено різні економічні схеми впровадження
реклами через мережу Інтернет. Також подано доведення визначення економічної доцільності створення сайтів національною
компанією. Проведено дослідження ціноутворення товару, що розповсюджується через Інтернет-магазин. Визначено методику
обчислення витрат на створення електронного інформаційного продукту.
Ключові слова: електронний ринок, електронна комерція, електронні інформаційні послуги, реклама, Інтернет-магазин.
Осадчий Є.І. Система транспортної безпеки України
У статті розглянуто сучасний стан та проблеми формування транспортної безпеки країни. На підставі системного підходу
проведено аналіз сучасного стану розвитку національного транспорту, виявлено основні складові його безпечної діяльності.
Запропоновано низку заходів щодо вдосконалення транспортної безпеки на державному рівні.
Ключові слова: транспорт, транспортна інфраструктура, транспортна політика, загрози розвитку транспорту.
Гафарова К.Е., Великоданенко Ю.О. Показники оцiнки ефективності розвитку людського потенцiалу
Розглянуто розвиток людського потенціалу, як економічної складової, виділені основні показники, що характеризують рівень
його розвитку. Представлено розрахунки окремих показників розвитку людського потенціалу: загальні показники; індекс розвитку
людського потенціалу.
Ключові слова: розвиток людського потенціалу, показники оцінки рівня розвитку людського потенціалу; індекс розвитку
людського потенціалу, iндекс багатовимірної бідності, iнтенсивність депривацій, oчікувана тривалість життя при народженні,
очікувана тривалість навчання, рівень життя.
Троян І.А. Модель Чорноморського субрегіонального торговельно-економічного співробітництва в контексті європейської
інтеграції
Автор аналізує сучасні моделі економічного співробітництва ЄС із сусідніми країнами та регіонами. Більш детально
досліджені інтеррегіональні економічні відносини Євросоюзу і ОЧЕС. Запропонована «чорноморська» модель торговельноекономічного співробітництва ЄС на основі двостороннього і багатостороннього форматів.
Ключові слова: модель, субрегіональне торговельно-економічне співробітництво,Європейський союз, ОЧЕС.
Наливайченко С.П. Аналіз ризиків із застосуванням методів імітаційного моделювання у туристичній сфері економіці
За допомогою імітаційного моделювання у, із застосуванням інформаційних технологій, проводять аналіз можливих ризиків
та їх усунення. Слід вибирати об’єкт (проект) з таким розподілом ймовірності норми прибутку, який найкраще відповідає ставленню
до ризику суб’єкта (інвестора).
Ключові слова: імітаційне моделювання, економічний ризик, інформаційні технології.
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Наливайченко С.П., Міхалєва В.В. Чинники зростання конкурентоспроможності підприємства
У статті досліджені чинники зростання конкурентоспроможності підприємства на сучасному етапі розвитку економіки
України. Конкурентоспроможність виробництва залежить, в першу чергу, від таких чинників, як модернізація основних фондів та
інноваційна діяльність компанії.
Ключові слова: конкурентоспроможність, чинники зростання конкурентоспроможності, інноваційні чинники.
Наливайченко С.П., Снігур Є.С. Фактори зниження собівартості продукції ВАТ «Завод «Фіолент»
Стаття присвячена визначенню факторів зниження собівартості продукції ВАТ «Завод «Фіолент», пошуку основних напрямків
зниження собівартості. У статті проаналізована собівартість характерного для підприємства виробу, наведені основні заходи її
зниження, підвищення ефективності виробничої і управлінської діяльності підприємства.
Ключові слова: зниження собівартості, фактори собівартості, аналіз собівартості, матеріальні витрати, оптимізація витрат.
Акіменко П.І. Аспекти інноваційної стратегії розвитку економіки підприємства
У статті розглянуті основні проблеми сприйнятливості економіки підприємств до інновацій і проблеми їхнього рішення в
контексті росту соціально-економічного розвитку Криму.
Ключові слова: інновації, високотехнологічне зростання, конкурентоспроможність, економіки підприємства.
Андріанов В.В., Горбов А.О. Формування інтелектуального потенціалу в умовах сучасного підприємства
В статті обґрунтовується значення інтелектуального потенціалу для створення інтелектуального капіталу в умовах переходу до
економіки знань, розглядаються шляхи формування інтелектуального потенціалу персоналу на сучасних підприємствах.
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал, персонал підприємства.
Артюхова І.В. Стан інфраструктури підтримки інноваційної діяльності підприємництва в Криму
Доказано значення підприємництва в розвитку інновацій в країні. Досліджені стан й перспективи розвитку інфраструктури
підтримки інноваційної діяльності підприємництва в Криму.
Підприємництво, інноваційна активність, проекти й програми, громадські організації
Артюхова І.В., Корнілаєва Г.Г. Інноваційний чинник підвищення ефективності зернового господарства
Стаття присвячена аналізу сучасного стану зернового господарства, визначення перспектив його розвитку і заходів з метою
підвищення його ефективності. Також в статті проаналізован сучасний стан виробництва зерна, розглянуті науково-практичні основи
підвищення його економічної ефективності і визначені шляхи удосконалення і підвищення ефективності виробництва зерна.
Ключові слова: зернове господарство, інноваційний чинник, модернізація, інноваційно-інтенсивні технології.
Артюхова І.В., Прудко С.В. Дослідження тлумачення поняття «якість» як економічної категорії
У статті представлене дослідження робіт, присвячених визначенню поняття "якість". З'ясовано, що якість об'єкта як
економічна категорія може розглядатися в різних аспектах - у залежності від пропонованих вимог. Досліджено вимоги, пропоновані
до якості.
Ключові слова: якість, потреби, технічні умови, відповідність стандартові, характеристика об'єкта, погодженість вимог.
Потєєва М.А. Аналітична оцінка зарубіжної практики залучення приватного капіталу в розвиток морських портів
В статье сконцентруван матеріал щодо практики залучення приватного капіталу в розвиток перевантажуваних і складських
потужностій морських портів України і країн Чорноморського басейну. Зроблен аналіз переваг і недоликів в интеграції зусиль
держави і бизнесу, спрямований на модернизацію портового господарства.
Ключови слова: морськой порт, стівідорни компанії, приватизація, оренда, сучасне управління.
Стаценко Є.В. Формування концептуальної моделі збалансованого природокористування в регіоні
З метою збереження функціональної цілісності екосистем розроблено концептуальну модель збалансованої системи
регіонального природокористування, що відображає характер і етапи використання природних ресурсів, методику їх оцінки, а також
механізми управління процесами природокористування.
Ключові слова: збалансоване природокористування, принципи, етапи природокористування, методи та показники оцінки
процесів природокористування, механізм управління природокористуванням в регіоні.
Яковенко А.Т. Господарські ризики: методи оцінки і способи їх зниження на підприємстві
У статті розроблена для практичного застосування методика вибору рішення про ризикованість проекту на основі врахування
даних такого показника діяльності підприємства як оборотні активи.
Ключові слова: ризики, активи, ліквідність, оборот.
Безкоровайний В.С. Автоматизований аналіз цінових паттернов «Price Action» на ринку FOREX вMQL 4
У статті представлені практичні рекомендації, з ідентифікації та роботи з ціновими патернами на валютному ринку.
Розглянуто два найбільш стабільних патерна пін-бар і траст. Розроблено індикатор на мові програмування MQL 4.
Ключові слова: Форекс, індикатор, свічкова модель, ціновий патерн, пін-бар, траст.
Єфремова А.О., Коногоровоа С.О. Організація оплати праці на підприємстві
Дана стаття присвячена вивченню проблеми оплати праці на підприємстві. У статті проведено дослідження в галузі існуючих
систем оплати праці на українських підприємствах. В результаті дослідження було виявлено, що заходи економічної діяльності
підприємств залежать не лише від технічного оснащення виробництва, наявність сучасних технологій, але і від ефективності системи
управління персоналом, прогресивності підходів, по формуванню механізму використання трудового потенціалу і винагороди
робітників підприємства.
Ключові слова: організація, оплата праці, підприємство, ефективність.
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Камінська Г.О. Стан України на світовому ринку прямих іноземних інвестицій
Подається аналіз дослідження сучасного становища України на світовому ринку прямих іноземних інвестицій. Вiдзначенi
позиції України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн світу, економічної свободи країн. Визначенi основнi регiони,
галузi вливання прямих iноземних iнвестицiй i запропановано ряд проблем в iнвестицiйному русi Україні.
Ключові слова інвестиційний рух, iнвестицiйний клiмат, інвестиційний імідж.
Пегушина Г.О. Обгрунтування перспективних напрямів забезпечення конкурентоспроможності санаторно-курортних
підприємств АР Крим
Розглянуті сучасні підходи к забезпеченню конкурентоспроможності санаторно-курортних підприємств АР Крим: питання
інтеграційних об'єднань і формування систем менеджменту якості на підприємстві. Ключові слова: санаторно-курортне підприємство,
конкурентоспроможність підприємства, інтеграція, синергетичний ефект, менеджмент якості.
Танцюра М.Ю., Шихмамбетова Д.Л. Стратегія забезпечення рентабельності підприємства
Стаття присвячена визначенню стратегії забезпечення рентабельності підприємства. Розглянута структура показників
рентабельності і чинники вибору стратегії забезпечення рентабельності підприємства.
Ключові слова: стратегія забезпечення рентабельності, прибуток підприємства, чинники вибору стратегії забезпечення
рентабельності підприємства.
Чернява Г.Л. Мотивація розвитку сільського зеленого туризму з позиції зайнятості населення в АР Крим
В статті проводиться аналіз рівня безробіття, рух кадрів з видамі економічної діяльності на півострові, та вплив сільського
зеленого туризму на зайнятість населення в селах АР Крим з позиції мотивації виробництва і продажу товарів власного виробництва
та надання послуг нічлігу.
Ключові слова: само зайнятість населення, безробіття, сувенірно-подарункова продукція, підприємницька діяльність,
сільський зелений туризм.
Шевченко О.В. Подолання недоліків побудови матричних структур управління проектами
У статті неведена характеристика матричних структур управління проектами, а також запропоновані заходи щодо подолання
недоліків їх побудови, що дозволить застосовувати структури даного типу при реалізації не тільки крупних, але і невеликих проектів,
підвищуючи їх мобільність і здатність швидко реагувати на зміни.
Ключові слова: управління проектами, організаційна структура, матрична структура, керівник проекту, подвійне
підпорядкування, горизонтальні зв'язки.
Нечипорук Л.В. Теоретико-методологічні основи дослідження інституціоналізації страхового ринку
Визначено, що інститути (в тому числі і страхового ринку) проходять відбір у результаті дії мегаконкуренції, що дає
можливість сформувати відповідну інституціональну структуру (певний впорядкований набір інститутів, які створюють основи
економічної поведінки, визначаючи обмеження для господарюючих суб’єктів, які формуються у рамках тієї чи іншої системи
координації господарської діяльності). Доведено, що до механізмів стимулюючого впливу держави на розвиток страхового ринку
варто віднести: законодавчу підтримку розвитку обов’язкових видів страхування; надання страхувальникам спеціальних податкових
режимів.
Ключові слова: інститут, страховий ринок
Чепурко В.В. Ризик фінансової кризи: явище, суть, ідентифікація
Стаття присвячена теоретичним і методичним аспектам ідентифікації ризику фінансової кризи. Розглянуто явище і суть
ризику виникнення фінансової кризи.
Ключові слова: фінансова криза, ризик, ідентифікація, модель.
Сметанко О.В. Особливості організації діяльності служби внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України
У статті розкриті ключові питання, пов’язані з організацією діяльності служби внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах
України.
Ключові слова: внутрішній аудит, служба внутрішнього аудиту, організація внутрішнього аудиту, принципи функціонування
внутрішнього аудиту.
Байрам У.Р. Бонусна система оплати праці співробітників кредитного відділу як механізм реалізації кредитної політики банку
У статті представлені рекомендації з удосконалення методики бонусної оплати праці співробітників кредитного відділу банку.
Методика направлена на підвищення ефективності праці кредитних фахівців і включає п'ять етапів. Методика бонусної
заохочувальної оплати праці, що рекомендується, дозволить на основі матеріального стимулювання співробітників кредитного
підрозділу банку збільшити об'єм та якість кредитного портфеля.
Ключові слова: кредитні операції, кредитна політика, мотивація персоналу, бонусна оплата праці.
Землячов С.В. Види та процес управління банківськими ризиками при формуванні ресурсів банків
В дослідження розглянуті поняття та сутність ризиків, які виникають при формуванні ресурсів банків. Систематизовано
існуючи види ризиків та запропоновано авторську класифікацію за окремими критеріями. Розглянуте поняття та складові процесу
управління банківськими ризиками при формуванні ресурсів банків. Проаналізовано види та особливості управління найбільш
важливими видами ризиків: юридичним, конкуренції, ринковим, політичним, репутації, зловживань, концентрації, технологічним,
операційним, інфляційним.
Ключові слова: банк, ресурс, ризик, класифікація, управління.
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Зубкова В.І. Ефективність застосування SWOT – аналізу як методу санаційного аудиту
підприємств харчової
промисловості АР Крим
У статті на основі даних підприємства по виробництву вин АР Крим проведений SWOT – аналіз і складена матриця слабких і
сильних сторін діяльності підприємства, а також можливостей і загроз. Автором запропоновані рекомендації по підвищенню
ефективності використання SWOT – аналізу в проведенні санаційного аудиту і оцінці розробленої санаційної концепції підприємства
по виходу з кризи.
Ключові слова: SWOT – аналіз, санація, санаційний аудит, концепція, криза, банкрутство, матриця.
Кондрашова Г.П. Сучасна модель іпотечного позичальника в Україні
В статті надані дані основних параметрів сучасної моделі іпотечного позичальника в Україні: його вік, стаж роботи, обсяг
офіційних та неофіційних, але підтверджених доходів, обсяг витрат, обсяг чистого доходу тощо.
Ключові слова: іпотечні кредити, іпотечний позичальник, офіціальні та неофіціальні доходи, підтверджені доходи, чистий
дохід позичальника.
Горбачьов В.О. Питання управління виробничими витратами в обліковій політиці підприємства
У статті розглядаються особливості формування облікової політики виробничих підприємств у частині вибору методів оцінки
виробничих витрат, визначення підходів до організації й методики облік виробничих витрат. Автор провів оцінку існуючих підходів
до формування облікової політики підприємства в частині обліку виробничих витрат і запропонував комплекс елементів облікової
політики підприємства для використання виробничими підприємствами.
Ключові слова: облікова політика, витрати, виробничі витрати, методи обліку виробничих витрат.
Горовець Н.О., Страшенко Г.С. Етапи та перспективи розвитку страхового ринку України
У статті розглянуто етапи розвитку вітчизняного страхового ринку, проаналізовано основні економічні показники, що
характеризують страховий ринок, дана оцінка стану сучасного національного страхового ринку, виявлено основні проблеми та
перспективи розвитку страхового ринку України.
Ключові слова: страховий ринок, страховик, перестрахування, валові страхові премії, чисті страхові премії, страхові виплати,
рівень валових страхових виплат, рівень чистих страхових виплат.
Коваленко Г.С. Етапи внутрішнього аудиту в системі управління витратами підприємства
В статті розкрито основні етапи проведення внутрішнього аудиту витрат підприємства. Надано рекомендації щодо проведення
внутрішнього аудиту системи управління витратами підприємства.
Ключові слова: витрати, внутрішній аудит, інформаційна база, етапи внутрішнього аудиту, служба внутрішнього аудиту.
Сорокіна О.С. Облік придбання і продажу іноземної валюти
В статті зроблено аналіз змін в рахунках бухгалтерського обліку, на яких відображаються доходи і витрати від купівлі-продажу
іноземної валюти. Наведена методика відображення в обліку операцій купівлі-продажу іноземної валюти.
Ключові слова: купівля, продаж, іноземна валюта, валютний курс, бухгалтерські рахунки, витрати, доходи.
Харченко В.А., Захарова Т.А. Особливості формування фінансових ресурсів Автономної Республіки Крим
У статтівизначеносутністьфінансовихресурсіврегіону, а також зроблено аналіз їх структури за останні роки. За результатами
аналізу визначено та узагальнено особливості формування фінансових ресурсів, зроблені висновки та розроблені перспективи даного
дослідження.
Ключові слова: фінансові ресурси, доходи місцевих бюджетів, інвестиції, особливості.
Харченко В.А., Шаманова Е.В., Зинковская Я.В. Проблеми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим
У статті розглянуті основні соціальні та економічні проблеми Автономної Республіки Крим. Проведено аналіз зміни стану
розвитку АРК за період 2009-2011 р.р. Виявлено основні Програми, які спрямовані на вирішення зазначених проблем.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, проблеми, програма.
Бичіна Ю.С. Класифікація суб'єктів страхового ринку України за функціональною ознакою
У статті проаналізовані різні підходи до визначення складу та функцій суб’єктів страхового ринку. Консолідовані погляди
вчених щодо класифікації учасників страхового ринку України, розроблені групи суб'єктів страхового ринку за функціональною
ознакою.
Ключові слова: страховий ринок, суб’єкти страхового ринку, функції, страхові посередники.
Гаврилюк Т.В. Факторинг, як інструмент фінансової підтримки бізнесу
Факторинг – це ефективний і надійний інструмент фінансової підтримки бізнесу суб'єктів господарювання, особливо під час
кризових явищ. Грамотне використання цього інструмента відкриває можливість для подальшого розвитку компаній, гарантує
одержання прибутків і зміцнення ринкової позиції підприємства. Факторинг – це ефективна система фінансового обслуговування
клієнтів і стандартний механізм керування обсягами кредитування підприємств при одночасному росту збуту продукції, надає своєму
клієнту відстрочку платежу, залучати додатковий обіговий капітал, прискорити обіг коштів у розрахунках, скоротити розмір
дебіторської заборгованість і зменшити обсяги платежів, що є важливим для підприємств різного роду діяльності.
Ключові слова: факторинг, факторингові операції, ринок факторингу.
Землячова О.А. Взаємодія комерційних банків зі страховими компаніями на ринку фінансових послуг
В дослідження розглянуті розвиток, позитивні та негативні риси співпраці банків та страхових компаній. Автором проведений
SWOT-аналіз процесів консолідації банківського і страхового бізнесу, за результатами якого виявлено, що переважають позитивні
риси. Для підвищення ефективності каналів дистрибуції страхових продуктів запропоновано ряд програм: пластик-страхування,
пенсійне страхування, страхування фінансових ризиків, "страховий депозит", страхування за євро-картами, страхування ризику втрати
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права власності на майно під запорукою, інтернет-страхування, GSM-маркетинг, впровадження програми безкоштовного страхування
при холдинговому овердрафті.
Ключові слова: банк, страхування, співпраця, продукт, маркетинг.
Щеглов С.С. Сутність та особливості реструктуризації кредитної заборгованості комерційних банків
У статті розглянуті сутність, методи та цілі реструктуризації кредитної заборгованості комерційних банків. Проведен аналіз
переваг і недоліків проведення реструктуризації. Приділено увагу проблемам простроченої кредитної заборгованості українських банків.
Ключові слова: кредит, кредитний портфель, якість активів, реструктуризація кредитної заборгованості, проблемні активи.
Гордієнко Т.П., Кислий С.О. Прогнозування діяльності установ із застосуванням інформаційних технологій
Стаття присвячена питанням прогнозування діяльності установ та сегментування споживачів їх послуг з використанням
інформаційних технологій в контексті змінюється демографічної ситуації..
Ключові слова: прогнозування діяльності, інформаційні технології, послуга, чисельність, сегментація, прогноз, регресія, тренд.
Анфалов А.О. Науково-методичні засади розвитку системи регіональних транспортно –логістичних центрів та кластерів в Криму
Статтю присвячено обґрунтуванню підходів в галузі науково – методичних засад розвитку системи регіональних транспортно
– логістичних центрів та кластерів в економіці Кримського регіону для покращення транспортного та логістичного забезпечення
півострова та держави в цілому.
Ключові слова: транспорт, логістика, транспортно-логістичні центри, кластери, мультімодальні, интермодальні транспортні
корідоры та вузли, транспортно-логістична інфраструктура
Бобарикіна О.М. Методичні підходи до оцінки управління діяльністю підприємства
Розглядається необхідність розробки єдиного підходу до методики оцінки управління підприємством. Запропонована
методика проведення оцінки управління підприємством, наслідуючи яку вищий фінансовий менеджмент зможе своєчасно виявляти
недоліки і розробляти напрямки (рекомендації) по поліпшенню ефективності організації, стабільності виробництва і управління у
фірмі з метою поліпшення функціонування підприємства в умовах дії ринкових регуляторів виробництва.
Ключові слова: управління, підприємство, оцінка управління, методи оцінки системи управління.
Харичева Г.Я. Напрями маркетингової діяльності в цілях підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг АР Крим
У статті представлені напрями маркетингової діяльності в цілях підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг АР
Крим. Пропонуються стратегії інновацій, диференціації, а також обґрунтована необхідність впровадження стандартів обслуговування
в туристичній сфері.
Ключові слова: маркетингова діяльність, конкурентоспроможність, інновації, стандарти обслуговування, туристичні послуги.
Кременна Г.В., Кривошеїна Ю.П. Шляхи зміни організаційної культури в туристичній сфері
У статті розглянуто основні ситуації, що викликають зміни організаційної культури, запропоновані можливості їх
використання для подальшого розвитку і підвищення ефективності діяльності в туристичній сфері.
Ключові слова: організаційна культура, туризм, корпоративна культура, формування, зміна.
Усенко Р.С. Роль інформаційних технологій у просуванні кримського турпродукту на міжнародний ринок
Стаття обґрунтовує необхідність просування кримського турпродукту, виділяє роль інформаційних технологій у процесі
просування, описує недоліки просування кримського турпродукту в мережі Інтернет.
Ключові слова: турпродукт, просування турпродукту, Інтернет, сайт.
Хамідова О.М., Слєсарєва П.О., Літвіненко А.В. Маркетингові комунікації суб’єктів туристичного бізнесу Криму
Стаття присвячена питанням формування комплексу маркетингових комунікацій на туристичному ринку Криму. Виділено
найбільш популярні елементи маркетингових комунікацій, що використовують кримські туристичні підприємства.
Ключові слова:маркетингові комунікації,просування,суб’єкти туристичного ринку,реклама, особисті продажі, стимулювання
збуту, пропаганда.
Чудаков Д.В. Інфраструктура і її дефініції
У статті розглянуті етапи розвитку теорії ринкової інфраструктури, відмічений вітчизняний досвід дослідження даного
питання. Виділені погляди, що склалися, на суть категорії «інфраструктура», представлена класифікація ринкової інфраструктури і
позначені її функції.
Ключові слова: інфраструктура, ринкова інфраструктура, інфраструктура ринку.
Агалакова О.М. Сучасні підходи до інтегрування маркетингових комунікацій
У статті проведено критичний аналіз існуючих окремих підходів економістів до інтегрування маркетингових комунікацій в
сучасній ринковій економіці. У зв'язку з цим дається обгрунтування принципово нового підходу що до інтегрування маркетингових
коммунікацій, який не застосовувался раніше ні втеорії, ні на практиці.
Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, реклама, PR, стимулювання збуту, особисті продажі, товар,
життєвий цикл товару, споживач, ринок, ціна.
Гордієнко Т.П., Косинскої О.А. Формування духовності в процесі підготовки фахівців з управління
У статті обгрунтована духовність професійної діяльності фахівця з управління, а також викладені основні положення
формування духовності студентів в процесі навчання у вищому навчальному закладі економічного профілю.
Ключові слова: духовність, управління, менеджмент, особистість, розвиток особистості.
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Сидоренко І.Я. Проблеми вивчення іноземної мови у магістратурі спеціальності «міжнародна економіка»
У статті розглядаються питання вивчення англійської мови при підготовці магістрів за спеціальністю «міжнародна
економіка», у тому числі проблеми використання основних інноваційних методик при формуванні освітньої компетенції магістрів та
підвищенні конкурентоздатності їх на сучасному ринку праці.
Ключові слова: англійська мова, магістратура, міжнародна економіка, інноваційні технології викладання іноземних мов.
Мороза І.Й. Інноватика індивідуального и диференційованого підходу до формування особистості студента
У статті обгрунтовується актуальність проблеми індивідуального и диференційованого підходу в навчально-виховній роботі зі
студентами, розкривається їх єдність і відмінність, сутність, зміст, основні вимоги щодо їх обліку в реальному педагогічному процесі.
Дається психолого-педагогічна характеристика студентів різних курсів навчання (першого, другого, третього, четвертого и п’ятого),
показана динаміка їх всебічного розвитку протягом усього періоду навчання. Визначені основні шляхи, форми і способи практичної
реалізації вимог індивідуального та диференційованого підходів у навчально-виховній роботі.
Ключові слова: індивідуальний підхід, диференційований підхід, розвиток, студенти, курс навчання, принцип, особистість,
психологічні особливості, навчально-виховна робота, педагогічний процес.
Смирнова М.І. Формування професійної компетентності студентів спеціальності «Міжнародна економіка» в процесі вивчення
іноземних мов
У статті проаналізовані цілі організації навчального процесу з іноземної мови студентів спеціальності “Міжнародна економіка”
економічних вищих навчальних закладів, визначені головні вміння і навички фахівців з міжнародної економіки і етапи їх професійної
підготовки в процесі вивчення іноземної мови у вищому економічному навчальному закладі.
Ключові слова: професійна підготовка, компетентність, компетенція, навчальний процес, іноземна мова
ХоменкоГ.П. Культурно-етичні традиції як умова і стимул социально-економічного розвитку
В статті розглянуто національну філософську традицію; проведено методологічний аналіз культурно-етичних традицій; дано
характеристику соціокультурним процесам; вказується на необхідність пошуку альтернативподальшого соціально-економічного
розвитку України.
Ключові слова:традиція, культура, суспільство, етика, національна традиція, розвиток суспільства, соціальна політика.
Черезова М.В., Тихонравова Н. В. Компетентнісний підхід у формуванні навичок іншомовного спілкування майбутніх
економістів
Статтю присвячено проблемі застосування компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх економістів до
іншомовного спілкування у професійній сфері. Розглянуто цілі та зміст вивчення та викладання іноземної мови у економічному ВНЗ,
проаналізовано можливості застосування методу кейсів на заняттях з іноземної мови, а також запропоновано приклади кейсів, що
використовуються у навчальних ситуаціях.
Ключові слова: компетентнісний підхід, іншомовне спілкування, економісти, метод кейсів.
Курбан Л.П. Проблеми викладання іноземної мови в економічному ВНЗ
В статті розкриті основні проблеми викладання професійно- орієнтованої мови в економічному ВНЗ, показана специфіка
іноземної мови як навчального предмету, а також запропоновані шляхи подолання цих проблем.
Ключові слова: професійна мова, комунікативна компетенція, економічна мова, контекстне навчання, методи навчання.
Гарчева Л.П., Никіфорова Н.В. Особливості правового статусу Республіки Крим як територіальної автономії
Досліджуються особливості правового статусу органів влади автономії й областей України, дається порівняльний аналіз їхніх
повноважень.
Ключові слова: автономія, органи влади Автономної Республіки Крим.
Адельсеітова А.Б., Адельсеітова Е.Б. Зовнішньоекономічний договір: проблеми застосовного права
Стаття присвячена актуальним проблемам правового регулювання зовнішньоекономічного договору, а саме проблемам
застосованого права сторонами за зовнішньоекономічним договором. На основі аналізу міжнародно-правових актів та законодавства
України в статті розглядається проблема вибору матеріального права держав застосованого у зовнішньоекономічному контракті. В
ході дослідження автори висвітлюють такі актуальні питання, як принцип автономії волі, принцип локалізації договору, в статті
докладно проводиться аналіз Віденської Конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року та інших
міжнародних конвенцій, а також законодавства Украіни.
Ключові слова: зовнішньоекономічний договір, право, правова система, принцип автономії волі.
Безматерних В.Г., Ільницька О.І. Трудові доходи: проблеми їх регулювання і шляхи вдосконалення в Україні
Розглядаються проблеми регулювання трудових доходів в Україні і пропонуються деякі напрями їх вдосконалення.
Ключові слова: трудові доходи, державне регулювання, ринок праці, диференціація заробітної плати, оплата праці, зайнятість
населення.
Григор’єв О.М. Релігійно-моральний фактор в виправленні засуджених до позбавлення волі в Російській імперії (на прикладі
українських губерній) в ХІХ – початку ХХ ст.
Статтю присвячено актуальній проблемі застосування заходів виправлення засуджених до позбавлення волі в Україні, взагалі
історичного досвіду релігійно-морального впливу у виховної роботи в пенітенціарних установах.
Ключеві слова: виправлення засуджених, релігійно-моральний вплив, пенітенціарні установи, органи виконання покарань
Долинко В.В., Байракова І.В. Теоретичні основи регулювання національного доходу в умовах ринкової економіки
У статті уточнено поняття державного регулювання та досліджено основні підходи до регулювання національного доходу.
Розглянуто класифікація економічних функцій і сформульовані принципи державного регулювання національного доходу.
Ключові слова: державне регулювання, національний дохід.
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Єргін С.М. Оцінка потенціалів ринкового попиту та галузевого виробництва в секторі видобутку будівельно-мінеральної
сировини в Криму
У статті виявлені кордони залежності ринкових цін й обсягів попиту, середніх витрат та галузевого виробництва в секторі
видобутку будівельно-мінеральної сировини Криму, апроксимовані функції ринкового попиту та галузевого виробництва на цьому
ринку, визначено параметри функцій ринкового попиту та галузевого виробництва за Маршалом й за Вальрасом на локальному ринку
будівельно-мінеральної сировини Криму.
Ключові слова: ціна, крива попиту, середні галузеві витрати, крива галузевого виробництва, ринок будівельно-мінеральної
сировини.
Безматерных В.Г., Ільницька О.І. Основні чинники зовнішньої трудової міграції населення України та міграційна політика
В статті визначені основні чинники трудової міграції населення України; дано характеристику позитивних і негативних
наслідків міграції робочої сили для України; вказується на необхідність вдосконалення міграційної політики в Україні.
Ключові слова: зовнішня трудова міграція, міграція робочої сили, безробіття, трудовий потенціал, основні чинники, державна
міграційна політика.
Гулевич І.В. Правове регулювання індивідуальних трудових спорів за проектом Трудового кодексу України
У статті аналізуються норми проекту Трудового кодексу України, які регулюють індивідуальні трудові спори, у
порівняльному аспекті із нормами чинного Кодексу законів про працю України. Вносяться пропозиції щодо удосконалення
відповідних норм проекту Трудового кодексу України.
Ключові слова: трудове право, трудові спори, індивідуальні трудові спори.
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ANNOTATION
Reutov V.E. Formation of a new paradigm of regional development in Ukraine in conditions of globalization
The article defined the conceptual approaches to the formation of a new paradigm of regional development of Ukraine, based on the
author's «4-I» Models and modernized approach to the regional management and spatial development.
Key words: region, regional development, sustainable development, transformational changes, the region's competitiveness, effective
mechanisms for regional development, regional paradigm.
Butsenko I.N., Ilyasova J.V. The analysis of the integration processes in the international economics
The approaches to the estimation the integration processes in the international economic are described, the indicators of the global and
regional trade integration are determined, index as the main factor of the determination the integration potential between countries is calculated.
Key words: international economic integration, trade integration, index of the complimentary, integration processes.
Gorda A.S., Gorda O.S. The Retrospective show of the foreign trade integration of Ukraine
In article foreign trade of Ukraine is investigated and the author's periodization of stages of its integration into a world trading network is
resulted, principal causes of deterioration of the foreign trade balance and low efficiency of realisation of an export potential of Ukraine are proved.
Keywords: foreign trade, export, import, integration, the foreign trade balance.
Kosmarova N.А. The role of intellectual property on the innovative development
The article analyzes the role of intellectual property rights protection and its impact on the innovative development of the country. It is
considered the legal aspects of intellectual property rights protection in Ukraine and in the world. We examine the relationship between global
knowledge economy index figures and global competitiveness.
Key words: innovation, innovative development, intellectual property, knowledge economy index, global competitiveness.
Kosmarova N., Mylko V. The role of machine building industry in improving country competitivness
In article is analyzed machine building industry in countries around the world, defined the development trends. Identifies the main
external threats faced by the enterprises of machine building of Ukraine. Identify areas of government support for machine-building industry to
improve its competitiveness.
Key words: globalization, competitiveness, country industrial potential, machine-building industry competitiveness, government support.
Nalivaychenko E.V. Information technologies in marketing and commercial activity of enterprises of a region
In the article there are lighted up the main problems of the formation of information systems of companies’ marketing and commercial
activity in Ukraine and the conditions of existence and development of a company’s electronic commerce are adduced. There are presented
different economic schemes of advertising applying by Internet network. Also there is proved the definition of economic expediency of sites
creation by national company.
Key words: electronic market, electronic commerce, electronic information services, advertising, Internet-shop.
Osadchy E.I. The system of transport security of Ukraine
In the article the modern condition and problems in forming the transport security of a country are reflected. The analysis of the modern
condition of national transport development is conducted on the basis of system approach, the main components of its save development are
recognized. The system of methods in transport safety improvement on state level are proposed.
Keywords: transport, transport business environment, transport policy, threats of the transport, development
Gafarova K. E., Velikodanenko Y. A.The indicators of estimating the development of human potential
In the article the development of human potential as an economic component is considered, the main indicators that describe the level of
its development are committed. The calculations of separate indicators the development of human potential are presented: common indicators,
human development index.
Key words: the development of human potential, the indicators of estimating the level of development the human potential,
multidimensional poverty index, intensity of deprivation, life expectancy at birth (years), expected years of schooling (years), standard of living.
Troyan I.A. Model of the Black Sea sub-regional trade and economic cooperation in the context of European integration
Author investigates the popular models of economic cooperation with EU neighboring countries and regions. The interregional economic
relations the EU and BSEC analyzed more detailed. Author suggests the «Black Sea» model of trade and economic cooperation with EU through
bilateral and multilateral formats.
Keywords: model, sub-regional trade and economic cooperation, European Union, BSEC.
Nalyvaychenko S.P. Risk analysis with use of methods of imitating modeling in the tourist sphere in economy
With immitation modelinq. Usinq information technoloqies they analyze possible risks and its elimination. It should be selected the object
(project) with such distribution of profit rate’s probability that answers to the subject’s (investor’s) attitude to the risk the best way.
Key words: immitation modelinq, economic risk, information technoloqies.
Nalyvaychenko S.P., Mikhalieva V.V. Factors of competitiveness of an enterprise
In this article the growth factors of competitiveness of an enterprise at the present stage of development on the Ukrainian economy are
researched. The competitiveness of the production depends primarily on such factors as the modernization of the capital assets and innovation
activity of the company.
Keywords: competitiveness, factors of the growth of competitiveness, innovation factors.
Nalyvaychenko S.P., Snigur E.S. Factors reducing the cost of production of JSC «Zavod «Fiolent»
The article is devoted to determination the factors reducing the cost of production of JSC «Zavod «Fiolent», finding the main directions of
its decline. In the article were analyzed the cost of typical enterprise product, given main activities of its reduction, improving production and
management of the enterprise.
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Key words: cost reduction, cost factors, the analysis of costs, material costs, optimization of costs.
Akimenko P. I. Aspects of innovative strategy of development of business economics
The article considers main problems of enterprise economy vulnerability to innovations and problems of their resolve in context of
Crimean social-economic development.
Key words: innovation, high-tech development, competitiveness, enterprise economy.
Adrianova V.V., Gorbov A.А. Forming of intellectual potential in the conditions of modern enterprise
In the article the value of intellectual potential is grounded for creation of intellectual capital in the conditions of passing to the economy of
knowledges, the ways of forming of intellectual potential of personnel are examined on modern enterprises.
Keywords: intellectual potential, intellectual capital, personnel of enterprise.
Artuhova I.V. The condition of the infrastructure of innovation activity support of entrepreneurship in the Crimea
It is proved the role of entrepreneurship in the development of innovation in the country. Studied a condition and prospects of
development of infrastructure of support of innovative activity of business in the Crimea.
Entrepreneurship, innovation activity, projects and programmes, public organizations.
Artyukhova I.V., Kornilaeva А.G. The innovative factor of increase of efficiency of the grain growing
The article is devoted the analysis of the modern state of the grain growing, determinations of prospects of his development and measures
with the purpose of increase of his efficiency. Also the modern state of production of grain is analysed in the article, nauchno-prakticheskie bases
of increase of his economic efficiency are considered and the ways of improvement and increase of efficiency of production of grain are certain.
Keywords: grain growing, innovative factor, modernization, innovative-intensive technologies.
Artuhova I.V., Prudko S.V. A study of the interpretation of concept “quality” as economic category
In the article a study of works is represented, dedicated to the determination of concept “quality”. It is explained, what quality of object as
economic category can be examined in the different aspects - depending on the presented requirements. Requirements are investigated, presented
to the quality.
The keywords: quality, need, technical specifications, the correspondence to standard, the characteristic of object, the coordination of
requirements.
Poteeva M.A. The analitical appraisement of foreign practice into attractive private capital for sea port development
The article is devoted to the analysis of the practice of attract private capital for development overloading and warehousing power
seaports of Ukraine and Blacksea swimming region countres. The analysis of advantages and defects into combination state and business efforts
for modernisation ports equipment is fultiled.
Key words: sea port, stivador company, privatisation, leasing, joint management.
Stacenko E.V. Formation conceptual model of the balanced system of regional nature consumption
For the purpose of preservation of functional integrity of ecosystems it is developed the conceptual model of the balanced system of
regional nature consumption, reflecting character and stages of the use of nature resources, method of their estimation, and also mechanisms of
management the processes of nature consumption, is developed.
Keywords: balanced nature management, environmental management stages and principles, methods and indicators of an assessment of
processes of environmental management, the mechanism of environmental management in the region.
Yakovenko A.T. The economic risks: methods of estimation and methods of their decline on an enterprise
This article is designed for practical application method of selection decisions on the riskiness of the project on the basis of data of such an
indicator of the company as current assets.
Key words: risks, assets, liquidity, turnover.
Bezkorovainy V.S. Automated analysis of price patterns «Price Action» on the FOREX market in MQL 4
This article presents practical guidelines for identifying and dealing with pricepatterns in the foreign exchange market. Two most stable
pattern of pin-bar, andtrust. Designed for light programming language MQL 4.
Tags: Forex, indicator, candlestick patterns, price pattern, pin-bar, trust.
Efremova A.A., Konogorovoa S.O. Organiziaciya of payment of labour on an enterprise
This article is sacred to the study of problem of payment of labour on an enterprise. In the article research in industry of the existent
systems of payment of labour is conducted on the Ukrainian enterprises. It was exposed as a result of research, that the measures of economic
activity of enterprises depend not only on the technical equipment of production, presences of modern technologies but also from efficiency of
control system by a personnel, progressiveness of approaches, on forming of mechanism of the use of labour potential and rewards of workers of
enterprise.
Keywords: organization, payment of labour, enterprise, efficiency
Kaminskaya A.O. The state of Ukraine in the global market of foreign direct investment
The research analysis of the current Ukraine’s situation in the global market of foreign direct investment is provided. Ukraine’s position
marked in the ranking of global competitiveness of countries, economic freedom, countries. The main regions, sectors of infusion of direct foreign
investment were determined, and number of problems in investment movement in Ukraine were offered.
Key words: investment movement, investment climate, investment image
Pegushina A. Substantiation of priority directions of maintenance of competitiveness of the sanatorium enterprises
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Modern approaches to maintenance of competitiveness of sanatorium enterprises AR Crimea are considered: questions of integration
associations and formation of systems of quality management at the enterprise. Key words: the sanatorium enterprise, competitiveness of the
enterprise, integration, effect of association, quality management.
Тantsura M.Yu., Shikmambetova D.L. Strategy of profitability of enterprises
Article is devoted to defining the strategy for the viability of the enterprise. The structure of profitability factors and choice of strategy for
the viability of the enterprise.
Key words: strategy of profitability of enterprise, profit of the enterprise, strategy selection factors for the viability of the enterprise.
Chernyava G.L. Motivation of development of rural green tourism from a position of employment of agricultural population in АR
Crimea
In article the analysis of a rate of unemployment, movement of shots by economic activities kinds on peninsula, and influence of rural
green tourism on population employment in villages AR Crimea from a position of motivation of manufacture and sale of the goods of own
manufacture, and granting of services of a lodging for the night is carried out.
Key words: Population self-employment, unemployment, suvenirno -gift production, enterprise activity, rural green tourism.
Shevchenko E.V. Overcoming the disadvantages of constructing the matrix structure of project management
The characteristics the matrix structures of projects management investigated in the article. The measures to overcome
the shortcomings of their construction presented in the article. This allows to use matrix structures in the implementation of small projects. To
increase the mobility and the ability to quickly respond to change.
Keywords: project management, organizational structure, matrix structure, project manager, dual submission, the horizontal connections.
Nechyporuk L.V. The theoretical and methodological bases of research of institutionalization of insurance market
Certainly, that institutes(including insurance market) pass a selection as a result of action of competitions that gives an opportunity to form
a corresponding institutional structure(well-organized set of institutes, creating bases of economic behavior, determining limitations for managing
subjects that is formed within the framework of the that or other system of co-ordination of economic activity). It is well-proven that to the
mechanisms stimulus.
Key words: institute, insurance market
Chepurko V.V. Risk of financial crisis: phenomenon, essence, identification
The Article is devoted to the theoretical and methodical aspects of risk identification of financial crisis. The phenomenon and risk nature
occurrence of financial crisis are considered.
Keywords: financial crisis, risk, identification, model.
Smeranko A.V. Development and implementation of the integrated narrow and working paper internal audit service
Article investigates and presents issues relating to the development and implementation in practice internal
papers narrow unified.
Keywords: internal audit, internal audit service, internal audit working paper, audit risk, audit conclusion.

audit working

Bayram U.R. Bonus payment system of credit department employees as a mechanism of implementation of bank's credit policy
In the clause recommendations on the improvement of methodology of bonus payment system of credit department employees are
presented. The methodology is aimed to increase the efficiency of credit specialists’ work and includes five stages. The recommended
methodology of bonus incentive payment will give an opportunity to increase volume and quality of a credit portfolio on the basis of material
stimulation of bank credit department employees.
Keywords: credit operations, credit policy, motivation of the personnel, bonus payment.
Zemlyachev S.V. Kinds and management process bank рисками at forming of resources of banks
A concept and essence of risks which arise up at forming of resources of banks are considered in research. The existent types of risks are
systematized and authorial classification is offered on separate criteria. A concept and constituents of management process are considered bank
рисками at forming of resources of banks. Kinds and management features are analysed by the most essential types of risks: legal, competitions,
market, political, reputation, abuses, concentration, technological, operation, inflationary.
Keywords: bank, resource, risk, classification, management.
Zubkova V.I. Efficiency of application of SWOT – analysis as method of sanacionnogo audit of enterprises of food industry AR Crimea
The research on the basis of the enterprise for the production of wines AR Crimea carried out of SWOT - analysis and a matrix composed
of strengths and weaknesses sides of the company, as well as opportunities and threats. The author offers recommendations for improving the use
of SWOT - analysis in the conduct of audit and evaluation sanation developed the concept of the company to resolve the crisis.
Keywords: SWOT - analysis, sanitation, sanation audit, concept, crisis, bankruptcy, and the matrix.
Kondrashova G.P. Modern model mortgage borrower in Ukraine
The paper presents data on key parameters of modern models of mortgage borrowers in Ukraine: its age, work experience, official and
unofficial, but the confirmed income, the amount of costs, the amount of net income, etc.
Keywords: mortgage loans, the mortgage borrower, formal and informal income, confirmed revenues, net income of the borrower.
Gorbachev V.A. Problems of control of production costs in the accounting policies of the enterprise
The paper considers peculiarities of the accounting policies of the industrialenterprises in the choice of estimation methods of production
costs, identifying approaches to organization and method of manufacturing cost accounting. The author conducted an assessment of existing
approaches to the formation of the company's accounting policies with regard to accounting of production costs and the complex elements of
the proposed accounting policy for the use of industrial enterprises.
Keywords: accounting politics, costs, production costs, production costsaccounting methods.
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Gorovets N., Strashenko H. The stages and the development prospects of the insurance market of Ukraine
The development stages of the domestic insurance market are examined in the article. The main economic indexes, that characterize the
insurance market, are analyzed. The condition of the current national insurance market is evaluated. The main problems and the development
prospects of the insurance market of Ukraine are revealed.
Keywords: insurance market, insurer, reinsurance, gross insurance premium, net insurance premium, insurance payments, level of gross
insurance payments, level of net insurance payments.
Kovalenko A.S. Stages of internal audit in system management of expenses in company
In the article the main stages of an internal audit costs of the enterprise. The recommendations of the internal audit system of cost
management of company.
Key words: expenses, internal audit, information base, the stages of internal audit, internal audit service.
Sorokina O.S. Accounting for the acquisition and sale of foreign currency
The article provides an analysis of the changes in bookkeeping accounts, which includes income and expenses from purchase and sale of
foreign currency. The technique of reflection in the accounting of transactions of purchase and sale of currency іs expounded.
Key words: purchase, sale, foreign currency, currency rate, bookkeeping accounts, expenditure, income.
Karchenko V.A., Zakarova T.A. The peculiarities of formation of the financial resources of the AutonomousRepublic of the Crimea
This article defines the essence of the financial resources of the region,as well as the analysis of the structure for the latest years has been
done. As a result of the analysis of the peculiarities of the formation of the financial resources were determined and summarized, the conclusions
andperspectives of the given research were done and developed.
Keywords:financial resources, incomes of local budgets, investment, peculiarities.
Karchenko V.A., Shamanova E.V., Zinkovskaya Ya.V. The main social and economic problems of the Autonomous Republic of Crimea
The article describes the main social and economic problems of the Autonomous Republic of Crimea. The analysis of changes in the
situation of development of ARC was performed for the period 2009-2011. The major programs that are aimed at solving these problems were
solved.
Keywords: socio-economic development, problems, the program.
Bychina Y.S. Classification of Ukrainian insurance market’s entities on functional criteria
The article analyses different approaches to defining the content and functions of insurance market’s entities. There are consolidated
scientists’ views as to classification of Ukrainian insurance market’s participants, as well as sorted groups of insurance market’s entities due to the
functional criteria in this article.
Keywords: insurance market, insurance market’s entities, functions, insurance mediators.
Gavrilyuk T.V. Factoring as an instrument of financial support of business
Factoring - an effective and reliable tool for the financial support of business entities, particularly during the crisis. Proper use of this tool
opens the possibility for further development of the company, a guarantee of income and strengthening market position of the company. Factoring
- an effective system of financial customer service and standard mechanism for managing the volume of lending to enterprises, while sales
growth, provides its customers deferred payment, raise additional working capital, to accelerate the turnover in the calculation, reduce the size of
accounts receivable and reduce the amount of payments that are important for enterprises of all sorts.
Key words: factoring, factoring operations, factoring market.
Zemlyacheva O. Co-operating of commercial banks is with insurance companies at the market of financial services
In researches considered development, positive and negative lines of collaboration of banks and insurance companies. An author is conduct
SWOT-analises processes of consolidation of bank and insurance business, which it is educed on results, that positive lines prevail. For the increase of
efficiency of channels of distribution of insurance foods the row of the programs is offered: plastic-insurance, pension insurance, insurance of financial
risks, "insurance deposit", insurance after euros-maps, insurance of risk of forfeiting of property right on property under a mortgage, internet-insurance,
GSM-marketing, introduction of the program of free insurance at a holding overdraught.
Keywords: bank, insurance, collaboration, product, marketing
Shcheglov S.S. The essence and peculiarities of the restructuring of the credit indebtedness of commercial banks
The article considers the essence, methods and goals of restructuring the credit indebtedness of commercial banks. It analyzes the
advantages and disadvantages of the restructuring process. Special attention is paid to the problems of the overdue credit debt of Ukrainian banks.
Keywords: the credit, the loan portfolio, asset quality, restructuring of the credit indebtedness, problem assets
Gordienko T., Kisliy S. Prediction of institutions with information technology
The article is devoted to the prediction of the institutions and the segmentation of consumers of their services using information
technology in the context of changing demographics.
Keywords: forecasting activities, information technology, service, number, segmentation, prognosis, regression, trend.
Anfalov A.A. Scientific and methodical bases of developing system of the regional transport - logistic centers and clusters in the Crimea
Article is dedicated to the substantiation approaches in the area of scientific and methodical bases of developing system of the regional
transport and logistic centers and clusters in the economy of the Crimean region of Ukraine for improvement of transport and logistic service on
the peninsula and of the state as a whole.
Key words: transport, logistics, transport and logistic centers, clusters, multimodal, intermodal transport corridors and knots, transport and
logistic infrastructure
Bobarykina E.N. Methodological approaches for assessing the management of the enterprise
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The necessity of development of the single going is examined near methodology of management estimation by an enterprise.
Methodology of realization of management estimation is offered by an enterprise, following which a higher financial management will be able in
good time to expose defects and develop direction (recommendations) on the improvement of efficiency of organization, to stability of production
and management in a firm with the purpose of improvement of functioning of enterprise in the conditions of action of market regulators of
production.
Keywords: management, business, management assessment, methods of assessment management system.
Kariheva G.Ya. Directions of marketing activity for increase of competitiveness tourist services AR Crimea
In article the directions of marketing activity with a view of increase of competitiveness of the AR Crimea tourist services are presented. Strategy of
innovations are offered, to differentiation and as need of introduction of standards of service for the tourist sphere is proved.
Keywords: marketing activity, competitiveness, innovations, service standards, tourist services.
Кremennaya А.V., Krivosheina Y.P. Ways of changing the organizational culture in the tourism sphere
In the article the basic situation, causing changes in the organizational culture, offered the possibility of using them for further
development and increase of efficiency of activity of tourist enterprise.
Key words: organizational culture, tourism, corporate culture, formation, change.
Usenko R.S. The role of information technology in promoting crimean tourist product to international market
This article substantiates the need to move the Crimean tourist product, highlight the role of information technology in the promotion,
describes the shortcomings of promoting the Crimean tourist product on the Internet.
Keywords: tourist product, promotion of tourist product, Internet, site.
Khamidova O., Slyesaryeva P., Litvinenko A. Marketing communications of Crimean tourism business subjects
The article is devoted to the questions of the formation of the marketing communications complex at the Crimean tourism market. The
most popular marketing communications elements used by Crimean tourism enterprises are determined in the article.
Key words: marketing communications, promotion, tourism market subjects, advertisement, personal sales, sales promotion, PR.
Chudakov D. Infrastructure and its distinctions
The stages of development of theory of market infrastructure are considered in the article, domestic experience of research of this question
is marked. The folded looks are selected to essence of category «infrastructure». Classification of market infrastructure is presented and its
functions are marked.
Keywords: infrastructure, market infrastructure, market infrastructure.
Agalakova O.N. Modern approaches to the integration of marketing communications
The article provides a critical analysis of existing approaches some economists to the integration of marketing communications in
the modern market economy. In this regard, explains the rationale for a new approach to the integration of marketing communications, not
previously used, either in theory or in practice.
Keywords: Integrated marketing communications, advertising, PR, sales promotion, personal selling, product, product life cycle, the
consumer, market, price.
Gordienko T., Kosinskaya H. Formation of spirituality in management training
The spirituality of career management specialist is grounded. The formation of the main principles of students’ spirituality in the learning
process in higher educational establishment in economics are specified.
Keywords: spirituality, governance, management, personality, personality development.
Sidorenko I.Ya. Problems of learning of foreign language in a specialty magistracy «the international economy
The artikle deals with the issues of teaching of English language when training specialists in speciality “International Economics”
including problems of usage of the main innovation methods when forming educational competences of magisters and increasing their
competitevness in the modern labour market.
Key words: english language, magistrat, international economics, Endlish language teaching ytechnologies.
Moroz I.I. Innovation of the Individual and the Differential Approach to the Formation of the Student’s Personality
The article grounds the relevance of the individual and differentiated approach to teaching and educational work with students. Their
similarity and difference, the nature, content, the basic requirements for their integration in a real educational process are revealed. Psychological
and educational characteristics of students of different courses (first, second, third, fourth and fifth) are given. The evolution of students’ full
development during the entire period of study is shown.
Keywords: Individual approach, a differentiated approach, the development of students, course, the principle, personality, psychological
characteristics, teaching and educational work, the pedagogical process.
Smirnova M. І. The formation of professional competentity of students in international economics in the process of foreign language study
The article highlights the objectives of organizing the process of foreign language study by the students in international economics. It
analyses the main competences, aptitudes and skills of the specialist in international economics and specifies the main stages of professional
training in the process of the foreign language study in the higher school of economics.
Key words: professional training, competentity, competence, educational process, foreign language
Khomenko G.P. Cultural and ethical traditions as a condition and an incentive to economic and social development
In the article the national philosophical tradition, conducted a methodological analysis of the cultural and moral traditions, the
characteristic of sociocultural processes, points to the need to find alternatives to further socio-economic development of Ukraine.
Key words: tradition, culture, society, ethics, national tradition, community development, social policy.
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Cherezova M.V., Tikhonravova N.V. Competence Approach to Forming Foreign Communication Skills of Future Economists
The article is devoted to the problem of application of competence approach in the process of future economists training in foreign
communication in professional sphere. The objectives and content of study and foreign language teaching at the economic institution of higher
learning are considered, the possibilities of application of “case-study” method at foreign language classes are analysed, and the examples of
“cases” used in training situations are offered.
Keywords: competence approach, foreign communication, economists, “case-study” method.
Kurban L. The problems of teaching a foreign language in the institute of economics
The paper deals with the basic problems of teaching a professionally-oriented language in the in the institute of economics, the specifics of
a foreign language as an academic subject is presented here, and the ways of overcoming these problems are given here.
Keywords: professional language, communicative competence, economic language, context learning, teaching methods.
Garcheva L.P., Nikiforova N.V. Features of the legal statute of the Republic of Crimea as The territorial autonomy
The features of legal status of authorities of autonomy and areas of Ukraine are considered, the comparative analysis of their plenary
powers is given.
Key words: autonomy, the authorities of the Autonomous Republic of Crimea.
Adelseitova A.B., Adelseitova E.B. Foreign economic contract: issues of applicable law
The article devoted to actual problems of legal regulation vnshneekonomicheskogo treaty, the issues of applicable law by the parties on
foreign contract. Based on the analysis of international legal acts and laws of Ukraine in the article the problem of choice of the applicable
substantive law in the foreign trade contract. In the study, the authors cover such important issues as the principle of autonomy of the will, the
principle of localization of the contract, the article analyzes in detail the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the
purchase in 1980 and other international conventions. The authors argued that the problem of choice of law possibly allow by expressly stating in
the contract the applicable law of Ukraine.
Key words: foreign economic contract, laws, principle of autonomy of the will.
Bezmaternykh V. G. Ilnitska O.I. Labor income: problems of their regulation and an improvement way in Ukraine
In the article the problems of adjusting of the earned incomes are examined in Ukraine and some directions of their perfection are offered.
Keywords: earned incomes, government control, labour-market, wage differentiation, payment of labour, employment of population.
Grigoriev A.N. Religious and moral factor in correction of punished to imprisonment in Russian Empire (on example of Ukrainian
districts) in ХІХ – beginning of ХХ century
The article is devoted to actual problem of taking measures in correction of imprisoned in Ukraine, particularly, historical experience of
religious and moral influence in correctional operation in penitentsiarny bodies.
Key-words: correction of imprisoned, religious and moral influence, penitentsiarny bodies, executing punishment bodies.
Dolinko V.V., Bayrakova I.V. Theoretical bases of the national regulatory income in a market economy
The paper clarified the concept of state regulation and investigated the main approaches to the management of the national income. We
consider the classification of economic functions and formulated the principles of state regulation of national income.
Keywords: government regulation, the national income.
Yergin S.M. Estimation of potentials market demand and branch manufacture in sector of extraction building-mineral raw materials in
Crimea
In article borders of dependence of market prices and volumes of demand, average expenses and branch manufacture in sector of
extraction of building-mineral raw materials of Crimea are revealed, functions of a market demand and branch manufacture in this market are
approximated, parametres of functions of a market demand and branch manufacture across Marshall and on Valrasu in the local market of
building-mineral raw materials of Crimea are defined.
Key words: price, the demand curve, the average industry cost curve of industrial production, market construction and minerals.
Bezmaternyh V.G., Ilnitska O.I. Determinants of eternal labor in Ukraine and migration policy
This article defines the fundamental motives of the labour migration on the territory of Ukraine; it characterizes the positive and the
negative consequences of the migration of the labour forces in Ukraine; the article points out the necessity of the improvement of the migration
policy in Ukraine.
Key Words: external labour migration, the migration of the labour forces, unemployment, labour potential, the fundamental motives,
national migration policy.
Gulevych I.V. Legal regulation of individual labor disputes According to the Draft of the Labour Code of Ukraine
In the article norms of the Draft Labour Code of Ukraine, regulating individual labour disputes, are analyzed in comparative aspect with
the norms of the current Code of Labour Laws of Ukraine. Propositions on improvement of appropriate norms of the Draft Labour Code are
introduced.
Keywords: labour law, labour disputes, individual labour disputes.
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