АННОТАЦИИ
Лиев А.С. Основные направления государственной политики Турецкой Республики в сфере туризма
Определены условия осуществления деятельности и нормативное регулирования сферы туризма в Турецкой
Республике, исследованы направления государственной поддержки индустрии туризма и основные составляющие
Стратегии развития туризма Турции. Выявлены особенности организации и специализации туристских зон и
использования коридоров развития туризма.
Ключевые слова: туризм, Турецкая Республика, стратегия развития туризма, туристские зоны, коридоры развития
туризма.
Савчук Н.В. Бюджетная система в контексте трансформации стратегических целей экономического развития
В статье исследуются вопросы использования бюджета в интересах формирования инновационной экономики, ее
социализации, динамического развития общества, что находит отображение в реальном функционировании
промышленности и других отраслей экономики.
Ключевые слова: налоговая система, фискальная политика, государственный бюджет, бюджетная политика,
бюджетная система.
Вязовик С.М. Формирование системы информационного обеспечения инновационного развития туристскорекреационной дестинации
Определена роль информации как ресурса и продукта экономической деятельности в туристско-рекреационной
сфере. Выявлены недостатки в информационном обеспечении туристско-рекреационных дестинаций Украины. Даны
основные характеристики, элементы и процесс формирования системы информационного обеспечения инновационного
развития туристско-рекреационной дестинации.
Ключевые слова: информационные технологии; система информационного обеспечения; туристско-рекреационная
дестинация.
Роскладка А.А. Инновационные подходы к формированию систем мониторинга процессов высшего учебного
заведения
Проведен анализ основных положений Международного стандарта качества ISO 9001 и его спецификации в сфере
образования – стандарта IWA 2. Исследованы проблемы диагностики и контроля процессов высшего учебного заведения.
На основе проведенных исследований построен алгоритм формирования систем мониторинга высшего учебного
заведения.
Ключевые слова: международные стандарты качества, процессный подход, высшее учебное заведение, мониторинг
процессов.
Солоха Д.В. Инновационный вектор согласования и оптимизации социально-экономических интересов общества к
потенциалу промышленно развитых регионов
В работе исследованы особенности влияния инновационного вектора использования потенциала на
согласованность и оптимизацию социально-экономических интересов общественного развития на региональном уровне,
разработана математическая модель и представлен механизм оптимизации определенных интересов участников
воспроизводственного процесса.
Ключевые слова: потенциал, инновационный вектор, согласования, оптимизация, регион, промышленное
предприятие, социально-экономические интересы.
Черныш И.В. Основные факторы обеспечения устойчивого развития туристического рынка
Статья посвящена определению основных факторов обеспечения устойчивого развития туризма, и, в частности,
становлению устойчивого туристического рынка. С целью определения основных тенденций и направлений его развития
проведен анализ теоретических наработок в сфере туризма.
Ключевые слова: туризм, туристический рынок, устойчивое, развитие, обеспечение, факторы развития, сфера
туризма.
Гармашова Е.П. Институционально-правовые условия инновационного обеспечения конкурентоспособности
национальной экономики
В статье рассматриваются нормативно-правовые основы регулирования научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Украине. Анализируется современное состояние институционально-правовых условий
инновационного развития страны. В заключение предлагается комплекс институционально-правовых изменений,
необходимых для эффективного формирования национальной инновационной системы и обеспечения
конкурентоспособности Украины.
Ключевые слова: инновационная деятельность, научная и научно-техническая деятельность, национальная
инновационная система, институционально-правовые условия.
Шастун С.В. Инновации и инвестиции: взаимозависимость и взаимосвязь
Раскрыта сущность экономических категорий «инновации» и «инвестиции», обоснована связь между ними и
доказана их взаимозависимость.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, потребительная стоимость, инвестиционные ресурсы, дополнительный
капитал.
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Вольская Г.К. Анализ инновационной деятельности промышленных предприятий в Украине
Проведен анализ инновационности деятельности предприятий Украины. Установлено динамику объемов
промышленного производства Украины. Определена структура объемов инновационных затрат на предприятиях.
Установлена доля промышленных предприятий, которые внедряли инновации. Ключевые слова: инновационная
деятельность, инновации, структура объемов инновационных затрат.
Цёхла С.Ю. Развитие предпринимательства и модернизация образования в Украине
Проведен анализ развития предпринимательства, влияния уровня образования на активность бизнеса.
Представлены возможности образовательной системы в развитии профессиональных навыков и непрерывном
образовании, определены направления модернизации бизнес-образования в стране.
Ключевые слова: предпринимательство, активность бизнеса, уровень образования, образовательная система,
модернизация образования, бизнес-образование.
Рубель О.Е. Методологические аспекты внедрения трансакцинной функции в систему институционального
морфологического анализа
В публикации предложены методологические подходы к объединению (методологической диффузии)
институциональной теории и теории принятия решений, на базе предложенного подхода обоснованы научные основы
морфологического трансакцинного анализа природопреобразующих проектов.
Парфенова Л.Г. Сравнительная оценка развития национальных систем высшего развития
Обоснована необходимость сравнения развития отечественной системы высшего образования с зарубежными.
Предложен перечень стран для анализа, показатели и инструментарий для проведения сравнительной характеристики.
Описаны тенденции развития национальных высших школ и достигнутые результаты их функционирования. Определены
темпы рота и прироста показателей, характеризующих результаты функционирования непосредственно системы высшего
образования, и показателей, характеризующих социально-экономический эффект от ее развития. Доказано экстенсивный
характер развития отечественной системы высшего образования.
Ключевые слова: система высшего образования, экономическое развитие, развитие высшей школы, высшее
учебное заведение, темп роста и прироста, безработица, уровень образования.
Ячменев Е.Ф. Внешние факторы формирования требований к разработке информационно-аналитической системы
управления высшим учебным заведением
В статье определено значение ИАСУ высших учебных заведений в обеспечении эффективности их деятельности.
Выделены основные группы факторов внешней среды, формирующих требования к разработке ИАСУ ВУЗа.
Ключевые слова: факторы, внешняя среда, высшее учебное заведение, информационно-аналитическая система
управления.
Минакова Т.П. Анализ современного состояния и тенденций качества образовательных услуг
В данной статье проанализированы мировые и отечественные тенденции и современное состояние качества
образовательных услуг, определены проблемы развития бизнеса, связанные с качеством образовательных услуг и уровнем
подготовки кадров.
Ключевые слова: образовательные услуги, качество образования, проблемы развития бизнеса, показатели
образования.
Ларина Р.Р., Гришин И.Ю., Косарев В.Е. Организационно-экономический механизм поддержки молодежного
инновационного предпринимательства в крымском регионе
В статье обоснована необходимость внедрения организационно-экономического механизма поддержки
молодежного инновационного предпринимательства на уровне региона. Приведен пример поддержки инновационной
деятельности в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: Инновационное предпринимательство, организационно-экономический механизм, студенческое
конструкторское бюро.
Дубовик О.Є., Гавриленко Н.В. Оценивание влияния налогового климата на инвестиционно-инновационную
активность малого и среднего предпринимательства в Одесском и Николаевском регионах.
Рассмотрены особенности влияния налогового климата на инвестиционно-инновационную активность малых и
средних предприятий. Проанализированы негативные факторы, изменения в налоговом законодательстве, которые
тормозят развитие предпринимательства.
Ключевые слова: малое предприятие, инвестиции, налоговый климат, налоговая нагрузка.
Солоха Д.В. Формирование и развитие инновационного потенциала социально-экономических систем региона в
стратегической перспективе (синергетический аспект)
В статье исследованы концептуальные теоретические основы формирования и развития инновационного
потенциала социально-экономических систем регионального уровня, доказано диалектическая связь экономических
теорий - составляющих концепции развития инновационного потенциала, определены возможности применения теории
синергетики, относительно развития инновационного потенциала региона, приведена математическая модель такого
развития в стратегической перспективе.
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Ключевые слова: регион, инновационный потенциал, социально-экономическая система, формирование, развитие,
синергетический подход, стратегическая перспектива.
Солдатова С.А. Научные основы создания региональных экономико-экологических кластеров в Автономной
Республике Крым
В статье представлено обоснование алгоритма экономико-экологической кластеризации в условиях Автономной
республики Крым. Алгоритм может быть использован как для проектирования экономико-экологических кластеров, так и
последующей их актуализации. Центром предложенной методологии и методических элементов является задача
формирования ядра экономико-экологического кластера.
Дятлова Ю.В. Продовольственная безопасность промышленных регионов: направления развития системы и
механизмов обеспечения
Рассмотрена система обеспечения продовольственной безопасности промышленного региона, предложены
направления развития ее механизмов – коммуникативного, информационного и организационного.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, промышленный регион, система, механизмы, развитие.
Иванова А., Цёхла М., Еложенко Т. Энергия ветра: устойчивое развитие и перспективы в Крыму
В статье исследована степень использования альтернативных источников энергии в Украине в сравнении с
международным опытом. Проанализированы условия для получения энергии ветра в Крыму, обоснована необходимость
сохранения и развития зеленых видов транспорта, выявлены особенности их энергоснабжения. Предложено использование
возможностей «зеленого калькулятор»" в программе устойчивого развития Крыма для обеспечения электрической
энергией троллейбусного парка из возобновляемых ресурсов энергии.
Ключевые слова: энергообеспечение, альтернативные источники энергии, энергия ветра, зеленый калькулятор,
устойчивое развитие.
Савина Г.Г., Подать В.М. Управленческий обзор методических подходов к повышению прибыли
Рассмотрены существующие модели повышения прибыли. Приведены управленческие преимущества и недостатки
моделей повышения прибыли. Определены управленческие условия целесообразного приложения каждой из моделей.
Ключевые слова: прибыль, повышение прибыли, постоянные расходы, переменные расходы, маржинальный доход,
резервы увеличения прибыли.
Спильная Н.П., Махновская Н.Д. Методологический подход к оценке экономической эффективности защиты
информации
В статье рассмотрен медологический подход к оценке экономической эффективности защиты информации
предприятий разной формы собственности, проведен анализ систем защиты информации. Сформулирован авторский
взгляд на основные элементы комплексной защиты информации и приведена методика анализа экономической
эффективности автоматизации учета деятельности предприятий.
Ключевые слова: защита информации, система защиты информации, экономическая эффективность, расходы,
автоматизация учета.
Ячменева В.М., Кузьмич В.А. Сущность и роль административного менеджмента в управлении предприятием
В статье раскрыта сущность и роль административного менеджмента, определены его функции. Обозначены
границы функций через составляющие административного менеджмента. Предложен инструмент упорядочения
деятельности предприятия в рамках административного менеджмента.
Ключевые слова: административный менеджмент, функции и составляющие административного менеджмента,
администрирование, управление, хозяйствование.
Петрушенко Н.Н. Организационно-экономический механизм экологического консенсуса
В статье исследованы особенности экологического консенсуса как метода решения экологических конфликтов.
Теоретически обоснован и предложен поэтапный механизм действия экологического консенсуса с учетом комплекса
организационно-экономических и социально-политических факторов. Экономические аспекты данного механизма
представлены в контексте исследования эффективности по Парето и Калдору-Хиксу.
Ключевые слова: экологический консенсус, экологический конфликт, организационно-экономический механизм,
метод принятия решений, эффективность.
Сербов Н.Г. Влияние природоохранной деятельности на экономику природопользования на территории водных
бассейнов
Рассмотрены научно-методические подходы к снижению затрат на обеспечение производственно-хозяйственной
деятельности природными сырьевыми ресурсами на основе целенаправленной природоохранной деятельности.
Ключевые слова: природоохранная деятельность, природопользование, затраты на сырьевые природные ресурсы.
Радько В.М. Научный генезис категории «конкурентные преимущества» в условиях эмерджентной экономики
В статье систематизированы и обобщены понятия и определения «конкурентные преимущества», установлены
причинно-следственные связи с категориями «ключевые факторы успеха» и «конкурентные позиции»
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Ключевые слова: конкурентные преимущества, сравнительные преимущества, ключевые факторы успеха,
рыночные позиции, конкурентоспособность.
Солдатов М.А., Пономарёва Ю.В. Менеджмент предприятий малого и среднего бизнеса сферы туризма с
использованием ИТ-аутсорсинга
В данной статье проведен анализ рентабельности применения аутсорсинга для вспомогательной деятельности и
потребляемых услуг для предприятий малого и среднего бизнеса сферы туризма. Автором предложен инструмент
определения потребности в аутсорсинг-услугах по обслуживанию информационной системы управления для организаций
малого и среднего бизнеса туристической индустрии. С этой целью выявлены структурные элементы информационной
системы управления и построен алгоритм принятия решения об использовании ИТ-аутсорсинга на малом и среднем
предприятии сферы туризма.
Григоренко Е.О. Теоретические и практические аспекты процесса антикризисного финансового управления на
отечественных предприятиях в рыночных условиях хозяйствования
Рассмотрена сущность понятия «антикризисное финансовое управление предприятием» и его основные этапы.
Определены основные задачи, которые должно решать предприятие в случае предупреждения и наступления кризиса.
Ключевые слова: процесс, антикризисное финансовое управление, диагностика, кризис, принцип, банкротство,
финансовый кризис, фиктивное банкротство.
Кочеткова Н.В. Анализ подходов к оценке социально-экономической дифференциации региона
В статье анализируются теоретические подходы к оценке социально-экономической дифференциации региона.
Обоснована необходимость использования показателей, характеризующих экономическое, социальное и экологическое
развитие региона. Предложено в качестве компонентов оценки использовать составляющие конкурентоспособности
региона и качества жизни населения региона.
Ключевые слова: социально-экономическая дифференциация, показатели социально-экономической
дифференциации, конкурентоспособность региона, качество жизни населения.
Покотилова Е.И. Совершенствование методов формирования ассортимента товаров на основе внедрения
рефлексивного метода
Рассмотрен и проведен анализ классических методов формирования продуктового портфеля предприятий пищевой
промышленности. Обосновано необходимость совершенствования формирования товарного ассортимента предприятия за
счет внедрения рефлексивного подхода, который повысит эффективность его товарной политики.
Ключевые слова: предприятие, продуктовый портфель, товарный ассортимент, рефлексивный подход, матрица
вовлеченности.
Литвиненко К.О. Коммерческая недвижимость как интегрированная категория рынка
Статья посвящена изучению рынка коммерческой недвижимости и его места в экономической системе государства.
Выявлены основные рынки, на которые влияет рынок коммерческой недвижимости, его значение для эффективного
функционирования финансовых рынков и реального сектора. Проанализирована взаимосвязь между жизненным циклом
рынка недвижимости и цикличностью экономики в целом.
Маркина И.А., Бортник И.В. Генезис понятия «Реструктуризация системы управления предприятием»
В статье исследуется сущность понятий «реструктуризация» «система управления», «реструктуризация системы
управления предприятием». Определяются особенности данного процесса на отечественных предприятиях.
Ключевые слова: реструктуризация, система управления, реорганизация, конкурентоспособность, антикризисная
программа, конкурентные преимущества.
Орлов В.Н. Экономическая характеристика продукции и услуг предприятий железнодорожного транспорта
Рассматриваются основные положения по определению понятия продукции, услуг предоставляемых
предприятиями железнодорожного транспорта, их экономическая характеристика.
Ключевые слова: услуги, продукция, транспорт, экономическая характеристика транспорта.
Поповенко Н.С., Полунина А.А. Информационная безопасность на предприятиях малого бизнеса
Защита коммерческой информации является крайне важной задачей для каждого малого предприятия. Возрастание
информационных рисков, необходимость защиты персональных данных – основные аргументы для использования
специальных средств защиты информации. Обеспечение информационной безопасности это вопрос эффективности
затраченных средств. Расходы на защиту информации должны быть обоснованными. Они не должны превышать величины
возможного ущерба.
Ключевые слова: коммерческая тайна, информационная безопасность, утечка информации, информационные
риски, информационные сети.
Бакало Н.В. Инвестиционные аспекты развития предприятий малого бизнеса
Статья предназначена исследованию состояния инвестиционного рынка и процесса привлечения инвестиций в
предприятия малого бизнеса. Проводится анализ размера инвестиционных вложений в развитые отрасли экономики
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Украины. Рассмотрение основных аспектов Программы развития предпринимательства Полтавского региона и выявление
ее приоритетов.
Болдырева Л.Н. Маркетинговый менеджмент предоставления услуг клиентам ресторанных заведений
Рассмотрено современное состояние ресторанных заведений в регионах и в целом по Украине. Освещены основные
проблемы при реализации услуг, с которыми сталкиваются заведения ресторанного хозяйства. Исследованы
маркетинговый менеджмент предоставления услуг клиентам ресторанных заведений. Предложены пути улучшения
системы предоставления услуг клиентам ресторанных заведений.
Живко З.Б., Копитко М.И. Применение риско-ориентированного подхода к формированию плана проверки
контролирующими органами как фактор влияния на уровень экономическойб безопасности предприятий
В статье исследованы проблемы отечественных предприятий, которые связаны с неэффективной системой работы
государственных контролирующих органов и несовершенством процесса формирования риск-ориентированного подхода к
формированию плана проверок.
Ключевые слова: контролирующие органы, плановые проверки, внеплановые проверки, группы риска, штрафы,
экономическая безопасность предприятий.
Зернюк Е.В., Жовнерик Е.Н. Развитие системы информационного обеспечения инвестиционной деятельности
В статье исследуется состояние системы информационного обеспечения инвестиционной деятельности ПАО
«Миргородский завод минеральных вод». Определенные недостатки современного состояния данной системы и
возможные пути ее развития, а также рассчитана экономическая целесообразность внедрения методики UNIDO на данном
предприятии.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционная деятельность, система информационного обеспечения,
информативные показатели, центры ответственности, инвестиционная привлекательность.
Карцева В.В. Место финансового контроллинга в системе финансового менеджмента предприятий и организаций
потребительской кооперации
В статье обосновывается необходимость использования финансового контроллинга в деятельности предприятия и
организаций потребительской кооперации. Автором предложена структура системы финансового менеджмента
предприятий и организаций потребительской кооперации и определено место финансового контроллинга в этой системе.
Ключевые слова: финансовый контроллинг, система финансового контроллинга, финансовый менеджмент,
составляющие финансового менеджмента.
Клиименко С.М. Концептуальные принципы формирования механизма управления развитием предприятий
Представлена аргументация целесообразности применения принципов и функций механизма стратегического
управления развитием предприятия. Осуществлена типологизация стратегий развития предприятия в бизнес-среде.
Идентифицированы принципы механизма стратегического управления развитием предприятия. Определены
терминологические особенности организационного развития предприятия. Предложен алгоритм проектирования
устойчивого развития на предприятии.
Ключевые слова: развитие, стратегия, бизнес-среда, механизм управления развитием предприятием.
Мусиенко В.Д., Климова Г.М. Теоретические основы влияния эффективного мотивационного механизма
высокопродуктивного труда на конкурентоспособность предприятия и его стоимость
Исследованы теоретические аспекты влияния мотивационного механизма высокопроизводительного труда
персонала на конкурентоспособность предприятия и его стоимость. Предложены показатели, на основе которых
определяется эффективность или неэффективность действия существующих мотивационных механизмов и
производительности труда на предприятии.
Ключевые слова: мотивация, механизм, материальные и нематериальные факторы, конкурентоспособность,
стоимость, предприятие.
Криворучкина О.В. Систематизация факторов увеличения продуктивности предприятия
Исследована эволюция подходов к систематизации факторов роста производительности предприятия. Определено,
что ориентация исключительно на факторы роста производительности труда, имеет фрагментарный характер в
обеспечении результативности деятельности предприятия и требует идентификации факторов повышения эффективности
использования не только живого, но и овеществленного труда. Сформирован перечень классификационных признаков
факторов увеличения производительности субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: производительность, фактор, резерв, классификация, классификационный признак.
Романченко Н.В. Интеграция элементов мотивации персонала в систему управления выполнением заданий
В статье рассматривается необходимость развития интегрированной модели управления деятельностью
сотрудника, которая предусматривает управление результатами труда путем формирования эффективного стиля мидлруководства, сопровождения деятельности работника и его мотивации. Создание эффективной системы управления
деятельностью работников и интеграция в эту систему элементов мотивации даст возможность отечественным компаниям
обеспечить политику формирования высокопроизводительных трудовых отношений, создать «режим наибольшего
содействия» для сотрудников, стремящихся к результативному труду.
Ключевые слова: персонал, менеджмент, мотивация.
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Фокина Н.А. Методы получения комплексной оценки для принятия управленческих решений
Аннотация: Рассматривается процесс получения интегральной оценки эколого-экономической безопасности
прибрежных дестинаций с использованием метода формирования иерархической бинарной структуры дерева свертки
показателей и матриц свертки. Приводится экономическая интерпретация полученной оценки для принятия
управленческих решений по обеспечению эколого-экономической безопасности прибрежных дестинаций.
Ключевые слова: прибрежная дестинация, комплексное оценивание, бинарная структура, дерево свертки
показателей, матрица свертки показателей.
Шевчук Н.В. Фундаментально-стоимостной подход к определению эффективности управления ресурсами
предприятия
Определена логика формирования эффективности управления ресурсами предприятия. Систематизирован
категориальный аппарат исследования эффективности и результативности, на основании чего сформирован собственный
подход к управлению ресурсами предприятия. Аргументировано целесообразность применения фундаментальной
стоимости в процессе определения эффективности управления ресурсами предприятия.
Ключевые слова: эффективность управления, ресурсы предприятия, фундаментальная стоимость бизнеса,
ресурсные трансформации.
Корогодова О.О. Принципы измерения эффекта от предоставления рекреационных услуг предприятиями
санаторно-курортного комплекса
В статье освещены теоретические подходы к оценке рекреационного продукта. Рассмотрены условия эффективного
функционирования рекреационного комплекса. Обоснован методический подход к разработке автоматизированной
системы измерения эффекта от предоставления рекреационных услуг санаторно-курортными предприятиями. Разработана
методика учета оздоровительного эффекта рекреации у населения.
Куницин С.В. Факторы формирования и развития рынка туристических услуг
На основе компаративного анализа факторов формирования туристского рынка предложена их классификация,
базирующаяся на основных рыночных императивах – спросе и предложении. Систематизация учитывает особенности
туристского спроса и продукта, ограничения, а также противоречия и основные положения теории конкурентных
преимуществ.
Ключевые слова: туристский рынок, факторы, классификация, развитие.
Беляев А.С. Факторы формирования конкурентоспособности строительных предприятий
Уточнены понятия «предприятие строительного комплекса» и «строительное предприятие». Рассмотрено понятие
факторов конкурентоспособности предприятий, выделены их общие характеристики. Представлен обзор подходов к
классификации факторов конкурентоспособности предприятий, на его основе выделены основные для строительных
предприятий.
Ключевые слова: конкурентоспособность, строительное предприятие, факторы конкурентоспособности
предприятий.
Воржакова Ю.П. Основные составляющие формирования конкурентной политики полиграфического предприятия
В статье рассмотрены современные подходы к определению конкурентной политики предприятия. Предложен
перечень основных составных формирования конкурентной политики, оценка которых позволит отечественным
полиграфическим предприятиям обеспечить конкурентоспособное функционирование на рынке. Определены основные
направления формирования конкурентной политики полиграфических предприятий в современных условиях.
Ключевые слова: конкурентная политика, составные, обеспечение конкурентоспособности, предприятий
полиграфической промышленности.
Гавриш Е.С. Индекс трудового потенциала предприятий гостиничного хозяйства
В статье раскрыт и проведен анализ индекса трудового потенциала предприятий гостиничного хозяйства.
Ключевые слова: трудовой потенциал, эффективность, индекс, гостиница, продуктивность.
Стеблянко-Авраменко М.С. Структурные составные кадрового потенциала организации: виды, характеристика и
особенности
В статье рассмотрен кадровый потенциал организации, его структурные компоненты, приведена их характеристика;
раскрыты особенности и необходимость формирования кадрового потенциала для хозяйственно-финансовой деятельности
организаций потребительской кооперации Украины в современных условиях трансформации рыночной экономики
страны.
Ключевые слова: потенциал, кадровый потенциал, структура, компоненты кадрового потенциала.
Тереховская В.И. Классические подходы к управлению экономической безопасностью предприятия
В статье рассмотрены современные подходы к управлению экономической безопасностью предприятия.
Определены предпосылки и задачи управления экономической безопасностью на основе использования системного
подхода, который предусматривает учет многовекторности системы безопасности предприятий. Поскольку на
предприятии любые управленческие действия формируются в процессе разделения и специализации труда, поэтому
предлагается использование функционального подхода.
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Ключевые слова: экономическая безопасность, функция, целевой подход, системный подход, функциональный
подход, процессный подход, управление экономической безопасностью.
Шкробот М.В. Модернизация как необходимое условие экономического восстановления промышленных
предприятий
Исследованы подходы к определению понятия «модернизация», определены основные проблемы реализации
стратегии модернизации промышленных предприятий.
Ключевые слова: модернизация, промышленные предприятия, стратегия.
Мороз Е.С. Формирование системы показателей для оценки инновационного развития предприятия
В статье рассмотрено основные аспекты оценки инновационного развития промышленного предприятия в
контексте его составляющих. Автором было предложено систему показателей и построено четырехуровневую
иерархическую модель для комплексной оценки уровня инновационного развития промышленного предприятия согласно
его составных элементов.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный потенциал, инновационный процесс, иерархическая
модель.
Сырочук Н.А. Производственный риск машиностроительного предприятия: измерение вероятности на основе
теории нечеткой логики
В статье определены основные факторы влияния на вероятность потерь производства и разработана модель
определения вероятности потерь производства на основе нечеткой логики.
Ключевые слова: риск, производственные потери, машиностроительная отрасль, нечеткая логика.
Турко М.А. Анализ факторов риска строительных предприятий, специализирующихся на промышленном и
жилищном строительстве
В статье выделены основные факторы риска, влияющие на отклонение фактической прибыли от запланированной,
строительных предприятий, которые специализируются на промышленном и жилищном строительстве. Выведены
регрессионные модели влияния факторов.
Ключевые слова: фактическая прибыль, плановая прибыль, факторы риска, корреляционная связь, регрессионная
модель, строительное предприятие, промышленное строительство, жилищное строительство.
Якименко Е.С. Активизация стратегического развития предприятий отечественного машиностроения
В статье исследовано состояние сельскохозяйственного машиностроения Украины, охарактеризованы общие
тенденции, особенности хозяйственной деятельности и комплексные проблемы развития предприятий данного сектора.
Установлено, что совокупность государственных программ развития предприятий машиностроения не дает системной
поддержки отрасли, а лишь способствует решению фрагментарных проблем. Отмечено, что совершенствование
технологий машиностроения обеспечит необходимые предпосылки переориентации машиностроения Украины с энерго- и
ресурсозатратных путей развития до внедрения прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий.
Ключевые слова: стратегическое развитие, машиностроения, предприятие, модернизация.
Рахманая И.А. Гипотетическая модель измерения масштаба проявления последствий изменений деятельности
предприятия
Рассмотрены предпосылки использования системного анализа по формированию модели измерения масштаба и
глубины проявления последствий изменения деятельности предприятия после инвестиционного периода. Адаптировано
гипотетическую модель к оценке параметров изменений деятельности предприятия после инвестиционного периода.
Проанализированы полученные результаты измерения.
Ключевые слова: дерево решений, системный анализ, гипотетическая модель, интенсификация, Байесовский
подход.
Рогатенюк Э.В. Характеристика современных методов управления затратами
В статье рассмотрены сущность, условия применения, преимущества и недостатки современных методов
управления затратами. Наибольшее внимание уделено наиболее приемлемыми на данном этапе рыночных преобразований
(с точки зрения условий хозяйствования) и перспективными (с точки зрения получаемого эффекта от их использования)
являются три метода: стандарт-костинг, директ-костинг и таргет-костинг.
Ключевые слова: затраты, себестоимость, цена, управление
Никифорова В.А. Особенности стратегического управления в контексте современных мирохозяйственных
тенденций развития промышленности
Определены главные современные тенденции развития мировой промышленности, существенно влияющие на
практику и теоретические подходы к разработке и реализации стратегий. На основе данных тенденций выделены
актуальные направления стратегического управления и современные теоретические подходы к разработке стратегий на
микро- и мезоуровне.
Ключевые слова: мировая промышленность, тенденции развития, стратегическое управление, теоретический
подход.
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Полищук Е.А. О теоретических аспектах внешнеэкономической деятельности предприятий
В статье проанализированы основные теоретические аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий и
определена сущность их внешнеэкономических связей.
Ключевые слова: предприятие, внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономические связи.
Срибный В.И. Обеспечение продовольственной безопасности региона
Выявлена сущность продовольственной безопасности региона, проанализированы основные угрозы
продовольственной безопасности на уровне региона и рассмотрены мероприятия, направленные на уменьшение действия
рассмотренных угроз.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, регион, угрозы, агропромышленный комплекс.
Савчук К.Д. Особенности глобального соперничества в энергетической сфере
Статья посвящена вопросу обеспечения энергетической безопасности как элемента глобального соперничества.
Ключевые слова: глобальное соперничество, стратегические ресурсы, глобализация, топливно-энергетический
комплекс, мировая энергетическая система.
Толстенко О.Ю. Финансовый инструментарий защиты имущественных интересов членов саморегулирующих
организаций
В статье рассмотрены отдельные функции и существующие модели саморегулирования. Обоснована
необходимость и определены способы обеспечения имущественной ответственности, связанной с профессиональной
деятельностью членов саморегулирующих организаций.
Ключевые слова: саморегулирование, профессиональная деятельность, страхование ответственности,
компенсационный фонд.
Сербов Н.Г. Влияние природоохранной деятельности на экономику природопользования на территории водных
бассейнов
Рассмотрены научно-методические подходы к снижению затрат на обеспечение производственно-хозяйственной
деятельности природными сырьевыми ресурсами на основе целенаправленной природоохранной деятельности.
Ключевые слова: природоохранная деятельность, природопользование, затраты на сырьевые природные ресурсы.
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АНОТАЦІЇ
Лієв О.С. Основні напрями державної політики Турецької республіки у сфері туризму
Визначені умови здійснення діяльності і нормативне регулювання сфери туризму в Турецькій Республіці,
досліджені напрями державної підтримки індустрії туризму і основні складові Стратегії розвитку туризму Туреччини.
Виявлені особливості організації і спеціалізації туристських зон і використання коридорів розвитку туризму.
Ключові слова: туризм, Турецька Республіка, стратегія розвитку туризму, туристські зони, коридори розвитку.
Савчук Н.В. Бюджетна система в контексті трансформації стратегічних цілей економічного розвитку
В статті досліджуються питання щодо використання бюджету в інтересах формування інноваційної економіки, її
соціалізації, динамічного розвитку суспільства, що знаходить свій прояв в реальному функціонування промисловості та
інших галузей економіки.
Ключові слова: податкова система, фіскальна політика, державний бюджет, бюджетна політика, бюджетна система.
Вязовик С.М. Формування системи інформаційного забезпечення інноваційного розвитку туристсько-рекреаційної
дестинації
Визначена роль інформації як ресурсу і продукту економічної діяльності в туристсько-рекреаційній сфері. Виявлені
недоліки в інформаційному забезпеченні туристсько-рекреаційних дестинацій України. Дані основні характеристики,
елементи і процес формування системи інформаційного забезпечення інноваційного розвитку туристсько-рекреаційної
дестинації.
Ключові слова: інформаційні технології; система інформаційного забезпечення; туристсько-рекреаційна дестинація.
Роскладка А.А. Інноваційні підходи до формування систем моніторингу процесів вищого навчального закладу
Проведено аналіз основних положень Міжнародного стандарту якості ISO 9001 та його специфікації у сфері освіти
– стандарту IWA 2. Досліджено проблеми діагностики та контролю процесів вищого навчального закладу. На основі
проведених досліджень побудовано алгоритм формування систем моніторингу вищого навчального закладу.
Ключові слова: міжнародні стандарти якості, процесний підхід, вищий навчальний заклад, моніторинг процесів.
Солоха Д.В. Інноваційний вектор узгодження й оптимізації соціально-економічних інтересів суспільства щодо
потенціалу промислово розвинених регіонів
В роботі досліджено особливості впливу інноваційного вектору використання потенціалу на узгодженість й
оптимізацію соціально-економічних інтересів суспільного розвитку на регіональному рівні, розроблено математичну
модель та представлено механізм оптимізації певних інтересів учасників відтворювального процесу.
Ключові слова: потенціал, інноваційний вектор, узгодження, оптимізація, регіон, промислове підприємство,
соціально-економічні інтереси.
Черниш І.В. Основні фактори забезпечення сталого розвитку туристичного ринку
Стаття призначена визначенню основних факторів забезпечення сталого розвитку туризму, та зокрема,
становленню сталого туристичного ринку. З метою визначення основних тенденцій та напрямів його розвитку проведено
аналіз теоретичних напрацювань у сфері туризму.
Ключові слова: туризм, туристичний ринок, сталий, розвиток, забезпечення, фактори розвитку, сфера туризму.
Гармашова О.П. Інституційно-правові умови інноваційного забезпечення конкурентоспроможності національної
економіки
В статті розглядаються нормативно-правові основи регулювання наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності в Україні. Аналізується сучасний стан інституційно-правових умов інноваційного розвитку країни. На
закінчення пропонується комплекс інституційно-правових змін, необхідних для ефективного формування національної
інноваційної системи та забезпечення конкурентоспроможності України.
Ключові слова: інноваційна діяльність, наукова та науково-технічна діяльність, національна інноваційна система,
інституційно-правові умови.
Шастун С.В. Інновації та інвестиції: взаємозалежність та взаємозв’язок
Розкрито сутність економічних категорії «інновації» та «інвестиції», обґрунтовано зв’язки між ними та доведено їх
взаємозалежність.
Ключові слова: інновації, інвестиції, споживча вартість, інвестиційні ресурси, додатковий капітал.
Вольська Г.К. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні
Проведено аналіз інноваційності діяльності підприємств України. Встановлено динаміку обсягів промислового
виробництва України. Визначено структуру обсягів інноваційних витрат на підприємствах. Встановлено частку
промислових підприємств, що впроваджували інновації.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інновації, структура обсягів інноваційних витрат.
Цьохла С.Ю. Розвиток підприємництва і модернізація освіти в Україні
Проведено аналіз розвитку підприємництва, впливу рівня освіти на активність бізнесу. Представлено можливості
освітньої системи в розвитку професійних навичок й безперервній освіті, визначено напрями модернізації бізнес-освіти в
країні.

351
Экономика Крыма №3(40), 2012 год

Ключові слова: підприємництво, активність бізнесу, рівень освіти, освітня система, модернізація освіти, бізнесосвіта.
Рубель О.Є. Методологічні аспекти впровадження трансакційної функції в систему інституційного морфологічного
аналізу
Запропоновано методологічні підходи до об'єднання (методологічної дифузії) інституціональної теорії та теорії
прийняття рішень на базі запропонованого підходу обґрунтовані наукові основи морфологічного трансакційного аналізу
природоперетворюючих проектів.
Парфьонова Л.Г. Порівняльна оцінка розвитку національних систем вищої освіти
Обґрунтовано необхідність порівняння розвитку вітчизняної системи вищої освіти із закордонними. Запропоновано
перелік країн для аналізу, показники та інструментарій для проведення порівняльної характеристики. Описано тенденції
розвитку національних вищих шкіл та досягнуті результати їх функціонування. Визначено темпи роту та приросту
показників, що характеризують результати функціонування безпосередньо системи вищої освіти, та показників, які
характеризують соціально-економічний ефект від її розвитку. Доведено екстенсивний характер розвитку вітчизняної
системи вищої освіти.
Ключові слова: система вищої освіти, економічний розвиток, розвиток вищої школи, вищий навчальний заклад,
темп росту і приросту, безробіття рівень освіти.
Ячменьов Є.Ф. Зовнішні чинники формування вимог щодо розробки інформаційно-аналітичної системи управління
вищим навчальним закладом
У статті визначено значення ІАСУ вищих навчальних закладів в забезпеченні ефективності їх діяльності. Виділені
основні групи чинників зовнішнього середовища, що формують вимоги щодо розробки ІАСУ ВНЗ.
Ключові слова: чинники, зовнішнє середовище, вищий навчальний заклад, інформаційно-аналітична система
управління.
Мінакова Т.П. Аналіз сучасного стану та тенденцій якості освітніх послуг
В даній статті проаналізовано світові та вітчизняні тенденції та сучасний стан якості освітніх послуг, визначено
проблеми розвитку бізнесу, пов’язані з якістю освітніх послуг та рівнем підготовки кадрів.
Ключові слова: освітні послуги, якість освіти, проблеми розвитку бізнесу, показники освіти.
Ларіна Р.Р., Грішин І.Ю., Косарєв В.Є. Організаційно-економічний механізм підтримки молодіжного інноваційного
підприємництва в кримському регіоні
У статті обґрунтовано необхідність впровадження організаційно - економічного механізму підтримки молодіжного
інноваційного підприємництва на рівні регіону. Наведений приклад підтримки інноваційної діяльності у вищому
навчальному закладі.
Ключові слова: Інноваційне підприємництва, організаційно-економічний механізм, студентське конструкторське
бюро.
Дубовик О.Ю, Гавриленко Н.В. Оцінювання впливу податкового клімату на інвестиційно-інноваційну активність
малого та середнього підприємництва в Одеському і Миколаївському регіонах.
Розглянуті особливості впливу податкового клімату на інвестиційно-інноваційну активність малого та середнього
підприємництва в Одеському і Миколаївському регіонах.
Ключові слова: мале підприємство, інвестиції, податковий клімат, податкове навантаження.
Солоха Д.В. Формування й розвиток інноваційного потенціалу соціально-економічних систем регіону в
стратегічній перспективі (синергетичний аспект)
В статті досліджено концептуальні теоретичні засади формування й розвитку інноваційного потенціалу соціальноекономічних систем регіонального рівня, доведено діалектичний зв'язок економічних теорій - складових концепції
розвитку інноваційного потенціалу, визначено можливості застосування теорії синергетики, щодо розвитку інноваційного
потенціалу регіону, наведено математичну модель такого розвитку в стратегічній перспективі.
Ключові слова: регіон, інноваційний потенціал, соціально-економічна система, формування, розвиток,
синергетичний підхід, стратегічна перспектива.
Солдатова С.А. Наукові основи створення регіональних економіко-екологічних кластерів в Автономній Республіці
Крим
У статті представлено обґрунтування алгоритму економіко-екологічної кластеризації в умовах Автономної
республіки Крим. Алгоритм може бути використаний як для проектування економіко-екологічних кластерів, так і
подальшої їх актуалізації. Центром запропонованої методології і методичних елементів є задача формування ядра
економіко-екологічного кластера.
Дятлова Ю.В. Продовольча безпека промислових регіонів: напрями розвитку системи та механізмів забезпечення
Розглянуто систему забезпечення продовольчої безпеки промислового регіону, запропоновано напрями розвитку її
механізмів – комунікативного, інформаційного і організаційного.
Ключові слова: продовольча безпека, промисловий регіон, система, механізми, розвиток.
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Іванова А., Цьохла М., Єложенко T. Енергія вітру: сталий розвиток та перспективи в Криму
У статті досліджено ступінь використання альтернативних джерел енергії в Україні в порівнянні з міжнародним
досвідом. Проаналізовано умови для отримання енергії вітру в Криму, обґрунтована необхідність збереження і розвитку
зелених видів транспорту, виявлено особливості їх енергопостачання. Запропоновано використання можливостей
«зеленого калькулятора» в програмі сталого розвитку Криму для забезпечення електричною енергією тролейбусного парку
з поновлюваних ресурсів енергії.
Ключові слова: енергозабезпечення, альтернативні джерела енергії, енергія вітру, зелений калькулятор, сталий
розвиток.
Савіна Г.Г., Подать В.М. Управлінський огляд методичних підходів до підвищення прибутку
Розглянуто існуючі моделі підвищення прибутку. Наведені управлінські переваги і недоліки моделей підвищення
прибутку. Визначені управлінські умови доцільного застосування кожної із моделей.
Ключові слова: прибуток, підвищення прибутку, постійні витрати, змінні витрати, маржинальний дохід, резерви
збільшення прибутку.
Спільна Н.П., Махновська Н.Д. Методологічний підхід до оцінки економічної ефективності захисту інформації
У статті розглянуто медологічний підхід до оцінки економічної ефективності захисту інформації підприємств різної
форми власності, проведено аналіз систем захисту інформації. Сформовано авторський погляд на основні елементи
комплексного захисту інформації та наведено методику аналізу економічної ефективності автоматизації обліку діяльності
підприємств.
Ключові слова: захист інформації, система захисту інформації, економічна ефективність, витрати, автоматизація
обліку.
Ячменьова В.М., Кузьмич В.О. Сутність і роль адміністративного менеджменту в управлінні підприємством
У статті розкрито сутність і роль адміністративного менеджменту, визначено його функції. Позначено межі функцій
через складові адміністративного менеджменту. Запропоновано інструмент упорядкування діяльності підприємства в
рамках адміністративного менеджменту.
Ключові слова: адміністративний менеджмент, функції та складові адміністративного менеджменту,
адміністрування, управління, господарювання.
Петрушенко М.М. Організаційно-економічний механізм екологічного консенсусу
У статті досліджено особливості екологічного консенсусу як методу розв’язання екологічних конфліктів.
Теоретично обґрунтовано та запропоновано поетапний механізм дії екологічного консенсусу з урахуванням комплексу
організаційно-економічних і соціально-політичних чинників. Економічні аспекти даного механізму представлені в
контексті дослідження ефективності за Парето та Калдором-Хіксом.
Ключові слова: екологічний консенсус, екологічний конфлікт, організаційно-економічний механізм, метод
прийняття рішень, ефективність.
Сербів М.Г. Вплив природоохоронної діяльності на економіку природокористування на території водних басейнів
Розглянуто науково-методичні підходи до зниження витрат на забезпечення виробничо-господарської діяльності
природними сировинними ресурсами на основі цілеспрямованої природоохоронної діяльності.
Ключові слова: природоохоронна діяльність, природокористування, витрати на сировинні природні ресурси.
Радько В.М. Науковий генезис категорії «конкурентні переваги» в умовах емерджентної економіки
В статті систематизовано та узагальнено дефініції категорії «конкурентні переваги» та встановлені причиннонаслідкові зв’язки з категоріями «ключові фактори успіху» і «конкурентні позиції».
Ключові слова: конкурентні переваги, порівняльні переваги, ключові фактори успіху, ринкові позиції, конкурентні
позиції, конкурентоспроможність.
Солдатов М.О., Пономарьова Ю.В. Менеджмент підприємств малого та середнього бізнесу сфери туризму з
використанням ІТ-аутсорсингу
У даній статті проведено аналіз рентабельності застосування аутсорсингу для допоміжної діяльності і споживаних
послуг для підприємств малого та середнього бізнесу сфери туризму. Автором запропоновано інструмент визначення
потреби в аутсорсинг-послугах по обслуговуванню інформаційної системи управління для організацій малого та
середнього бізнесу туристичної індустрії. З цією метою виявлено структурні елементи інформаційної системи управління
та побудований алгоритм прийняття рішення про використання ІТ-аутсорсингу на малому і середньому підприємстві
сфери туризму.
Григоренко Є.О. Теоретичні та практичні аспекти процесу антикризового фінансового управління на вітчизняних
підприємствах в ринкових умовах господарювання
Розглянуто сутність поняття «антикризове фінансове управління підприємством» та його основні етапи. Визначено
основні завдання, які повинно вирішувати підприємство у разі попередження та настання кризи.
Ключові слова: процес, антикризове фінансове управління, діагностика, криза, принцип, банкрутство, фінансова
криза, фіктивне банкрутство.
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Кочеткова Н.В. Аналіз підходів до оцінки соціально-економічної диференціації регіону
У статті аналізуються теоретичні підходи до оцінки соціально-економічної диференціації регіону. Обґрунтовано
необхідність використання показників, що характеризують економічний, соціальний та екологічний розвиток регіону.
Запропоновано в якості компонентів оцінки використовувати складові конкурентоспроможності регіону та якості життя
населення регіону.
Ключові слова: соціально-економічна диференціація, показники соціально-економічної диференціації,
конкурентоспроможність регіону, якість життя населення.
Покотилова О.І. Удосконалення методів формування асортименту товарів на основі впровадження рефлексивного
підходу
Розглянуто та проведено аналіз класичних методів формування продуктового портфелю підприємств харчової
промисловості. Обґрунтовано необхідність вдосконалення формування товарного асортименту підприємства за рахунок
впровадження рефлексивного підходу, що підвищить ефективність його товарної політики.
Ключові слова: підприємство, продуктовий портфель, товарний асортимент, рефлексивний підхід, матриця
залученості.
Литвиненко К.О. Комерційна нерухомість як інтегрована категорія ринку
Стаття присвячена вивченню ринку комерційної нерухомості та його місця у економічній системі держави.
Виявлено основні ринки, на які впливає ринок комерційної нерухомості, його значення для ефективного функціонування
фінансових ринків та реального сектору. Проаналізовано взаємозв’язок між життєвим циклом ринку нерухомості та
циклічністю економіки в цілому.
Маркіна І.А., Бортник І.В. Генезис поняття «реструктуризація системи управління підприємством»
В статті досліджується сутність понять «реструктуризація», «система управління», «реструктуризація системи
управління підприємством». Визначаються особливості даного процесу на вітчизняних підприємствах.
Ключові слова: реструктуризація, система управління, реорганізація, конкурентоспроможність, антикризова
програма, конкурентні переваги.
Орлов В.М. Економічна характеристика продукції та послуг підприємств залізничного транспорту
Розглядаються основні положення щодо визначення понять продукції, послуг надаваних підприємствами
залізничного транспорту, їх економічна характеристика.
Ключові слова: послуги, продукція, транспорт, економічна характеристика транспорту.
Поповенко Н.С., Полуніна Г.О. Інформаційна безпека на підприємствах малого бізнесу
Захист комерційної інформації є вкрай важливим для кожного малого підприємства. Зростання інформаційних
ризиків, необхідність захисту персональних даних це основні аргументи щодо використання засобів захисту інформації.
Забезпечення інформаційної безпеки це питання ефективності витрачених коштів. Витрати на захист інформації мають
бути обґрунтованими. Вони не повинні перевищувати суми можливих збитків.
Ключові слова: комерційна таємниця, інформаційна безпека, витік інформації, інформаційні ризики, інформаційні
мережі.
Бакало Н.В. Інвестиційні аспекти розвитку підприємств малого бізнесу
Стаття призначена дослідженню стану інвестиційного ринку та процесу залучення інвестицій у підприємства
малого бізнес. Проводиться аналіз розміру інвестиційних вкладень в розвинуті галузі економіки України. Розгляд основних
аспектів Програми розвитку підприємництва Полтавського регіону та виявлення її пріоритетів.
Болдирєва Л.М. Маркетинговій менеджмент надання послуг клієнтам ресторанних закладів
Розглянуто сучасний стан розвитку ресторанних закладів в регіонах і в цілому по Україні. Висвітлено основні
проблеми під час реалізації послуг, з якими стикаються заклади ресторанного господарства. Досліджено маркетинговий
менеджмент надання послуг клієнтам ресторанних закладів. Запропоновано шляхи покращення системи надання послуг
клієнтам ресторанних закладів.
Живко З.Б., Копитко М.І. Використання ризик-орієнтованого підходу до формування плану перевірок
контролюючими органами як фактор впливу на рівень економічної безпеки підприємств
У статті досліджено проблеми вітчизняних підприємств, які пов’язані з неефективною системою роботи державних
контролюючих органів і недосконалістю процесу формування ризик-орієнтованого підходу до формування плану
перевірок.
Ключові слова: Контролюючі органи, планові перевірки, позапланові перевірки, групи ризику, штрафи, економічна
безпека підприємств.
Зернюк О.В., Жовнерик Є.М. Розвиток системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності
підприємства
В статті досліджується стан системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності ПАТ «Миргородський
завод мінеральних вод». Визначені недоліки сучасного стану даної системи і можливі шляхи її розвитку, а також
розрахована економічна доцільність впровадження методики UNIDO на даному підприємстві.
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Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, система інформаційного забезпечення, інформативні
показники, центри відповідальності, інвестиційна привабливість.
Карцева В.В. Місце фінансового контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємств та організацій
споживчої кооперації
В статті обґрунтовується необхідність використання фінансового контролінгу в діяльності підприємств і організацій
споживчої кооперації. Автором запропонована структура системи фінансового менеджменту підприємств та організацій
споживчої кооперації та визначено місце фінансового контролінгу в цій системі.
Ключові слова: фінансовий контролінг, система фінансового контролінгу, фінансовий менеджмент, складові
фінансового менеджменту.
Клименко С.М. Концептуальні засади формування механізму управління розвитком підприємств
Наведена аргументація доцільності застосування принципів та функцій механізму стратегічного управління
розвитком підприємства. Здійснено типологізацію стратегій розвитку підприємства в бізнес-середовищі. Ідентифіковано
принципи механізму стратегічного управління розвитком підприємства. Визначено термінологічні особливості
організаційного розвитку підприємства. Запропоновано алгоритм проектування сталого розвитку на підприємстві
Ключові слова: розвиток, стратегія, бізнес-середовище, механізм управління розвитком підприємств.
Мусієнко В.Д., Клімова Г.М. Теоретичні засади впливу ефективного мотиваційного механізму високопродуктивної
праці на конкурентоспроможність підприємства та його вартість
Досліджено теоретичні аспекти впливу мотиваційного механізму високопродуктивної праці персоналу на
конкурентоспроможність підприємства та його вартість. Запропоновано показники, на основі яких визначається
ефективність чи неефективність дії існуючих мотиваційних механізмів та продуктивності праці на підприємстві.
Ключові слова: мотивація, механізм, матеріальні і нематеріальні чинники, конкурентоспроможність, вартість,
підприємство.
Криворучкіна О.В. Систематизація факторів зростання продуктивності підприємства
Досліджено еволюцію підходів до систематизації факторів зростання продуктивності підприємства. Визначено, що
орієнтація лише на фактори зростання продуктивності праці, має фрагментарний характер у забезпеченні результативності
діяльності підприємства та вимагає ідентифікації факторів підвищення ефективності використання не лише живої, а й
уречевленої праці.Cформовано комплексний перелік класифікаційних ознак факторів зростання продуктивності суб’єктів
господарювання.
Ключові слова: продуктивність, фактор, резерв, класифікація, класифікаційна ознака.
Романченко Н.В. Інтеграція елементів мотивації персоналу в систему управління виконанням завдань
В статті розглядається необхідність розвитку інтегрованої моделі управління діяльністю співробітника, яка
передбачає управління результатами праці шляхом формування ефективного стилю мідл-керівництва, супроводу
діяльності працівника та його мотивації. Створення ефективної системи управління діяльністю працівників та інтеграція в
цю систему елементів мотивації дасть змогу вітчизняним компаніям виробити політику формування високопродуктивних
трудових відносин, створити «режим найбільшого сприяння» для співробітників, які прагнуть результативної праці.
Ключові слова: персонал, менеджмент, мотивація.
Фокіна Н.О. Методи одержання комплексної оцінки для прийняття управлінських рішень
Розглядається процес отримання інтегральної оцінки еколого-економічної безпеки прибережних дестинацій з
використанням методу формування ієрархічної бінарної структури дерева згортки показників і матриць згортки.
Наводиться економічна інтерпретація отриманої оцінки для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення екологоекономічної безпеки прибережних дестинацій.
Ключові слова: прибережна дестинація, комплексне оцінювання, бінарна структура, дерево згортки показників,
матриця згортки показників.
Шевчук Н.В. Фундаментально-вартісний підхід до визначення ефективності управління ресурсами підприємства
Визначено логіку формування ефективності управління ресурсами підприємства. Систематизовано категоріальний
апарат дослідження ефективності та результативності та підставі чого сформований власний підхід до управління
ресурсами підприємства. Аргументовано доцільність застосування фундаментальної вартості в процесі визначення
ефективності управління ресурсами підприємства.
Ключові слова: ефективність управління, ресурси підприємства, фундаментальна вартість бізнесу, ресурсні
трансформації.
Корогодова О.О. Принципи виміру ефекту від надання рекреаційних послуг підприємствами санаторно-курортного
комплексу
У статті висвітлено теоретичні підходи до оцінки якості рекреаційного продукту. Розглянуто умови ефективного
функціонування рекреаційного комплексу. Обґрунтовано методичний підхід до розроблення автоматизованої системи
виміру ефекту від надання рекреаційних послуг санаторно-курортними підприємствами. Розроблено методику урахування
оздоровчого ефекту рекреації у населення.
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Куніцин С.В. Чинники формування і розвитку ринку туристичних послуг
На основі компаративного аналізу чинників формування туристського ринку запропонована їх класифікація, що
базується на основних ринкових імперативах – попиті і пропозиції. Систематизація враховує особливості туристського
попиту і продукту, обмеження, а також суперечності і основні положення теорії конкурентних переваг.
Ключові слова: туристський ринок, чинники, класифікація, розвиток.
Біляєв О.С. Фактори формування конкурентоспроможності будівельних підприємств
Уточнено поняття «підприємство будівельного комплексу» та «будівельне підприємство». Розглянуто поняття
факторів конкурентоспроможності підприємств, виділено їх загальні характеристики. Представлений огляд підходів до
класифікації факторів конкурентоспроможності підприємств, на його основі виділено основні для будівельних
підприємств.
Ключові слова: конкурентоспроможність, будівельне підприємство, фактори конкурентоспроможності
підприємств.
Воржакова Ю.П. Основні складові формування конкурентної політики поліграфічного підприємства
У статті розглянуто сучасні підходи щодо трактування конкурентної політики підприємства. Запропоновано перелік
основних складових формування конкурентної політики, оцінка яких дозволить вітчизняним поліграфічним підприємствам
забезпечити конкурентоспроможне функціонування на ринку. Визначено основні напрями формування конкурентної
політики поліграфічних підприємств у сучасних умовах.
Ключові слова: конкурентна політика, складові, забезпечення конкурентоспроможності, підприємства
поліграфічної промисловості.
Гавриш К.С. Індекс трудового потенціалу підприємств готельного господарства
У статті розкрито та проведено аналіз індексу трудового потенціалу підприємств готельного господарства
Ключові слова: трудовий потенціал, ефективність, індекс, готель, продуктивність.
Стеблянко-Авраменко М.С. Структурні складові кадрового потенціалу організації: види, характеристика та
особливості
У статті розглянуто кадровий потенціал організації, його структурні компоненти, надана їх характеристика;
визначені особливості та необхідність формування кадрового потенціалу для господарсько-фінансової діяльності
організацій споживчої кооперації України в сучасних умовах трансформації ринкової економіки країни.
Ключові слова: потенціал, кадровий потенціал, структура, компоненти кадрового потенціалу.
Тереховська В.І. Класичні підходи до управління економічною безпекою підприємства
У статті розглянуто сучасні підходи до управління економічною безпекою підприємства. Визначено передумови і
завдання управління економічною безпекою на основі використання системного підходу, що передбачає врахування
багатовекторності системи безпеки підприємств. Оскільки на підприємстві будь-які управлінські дії формуються у процесі
поділу та спеціалізації праці, то пропонується використання функціонального підходу.
Ключові слова: економічна безпека, функція, цільовий підхід, системний підхід, фукнціональний підхід, процесний
підхід, управління економічною безпекою.
Шкробот М.В. Модернізація як необхідна умова економічної відбудови промислових підприємств
Досліджено підходи до визначення поняття «модернізація», визначені основні проблеми реалізації стратегії
модернізації промислових підприємств.
Ключові слова: модернізація, промислові підприємства, стратегія.
Мороз О.С. Формування системи показників для оцінювання інноваційного розвитку підприємства
У статті розглянуто основні аспекти оцінки інноваційного розвитку промислового підприємства у контексті його
складових частин. Автором запропоновано систему показників та побудовано чотирирівневу ієрархічну модель для
комплексного оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства відповідно до його складових
елементів.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, інноваційний процес, ієрархічна модель.
Сирочук Н.А. Виробничий ризик машинобудівного підприємства: вимірювання ймовірності на основі теорії
нечіткої логіки
У статті визначені основні фактори впливу на ймовірність втрат виробництва. Розроблено модель визначення
ймовірності втрат виробництва на основі нечіткої логіки.
Ключові слова: ризик, виробничі втрати, машинобудівна галузь, нечітка логіка.
Турко М.О. Аналіз факторів ризику будівельних підприємств, що спеціалізуються на промисловому та житловому
будівництві
В статті виділені основні фактори ризику, що впливають на відхилення фактичного прибутку від запланованого
будівельних підприємств, які спеціалізуються на промисловому та житловому будівництві. Виведені регресійні моделі
впливу факторів.
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Ключові слова: фактичний прибуток, запланований прибуток, фактори ризику, кореляційний зв'язок, регресійна
модель, будівельне підприємство, промислове будівництво, житлове будівництво.
Якименко О.С. Активізація стратегічного розвитку підприємств вітчизняного машинобудування
В статті досліджено стан сільськогосподарського машинобудування України, охарактеризовано загальні тенденції,
особливості господарської діяльності та комплексні проблеми розвитку підприємств даного сектору. Встановлено, що
сукупність державних програм розвитку підприємств машинобудування не надає системної підтримки галузі, а лише
сприяє вирішенню фрагментарних проблем. Зазначено, що вдосконалення технологій машинобудування забезпечить
необхідні передумови переорієнтації машинобудування України з енерго- та ресурсовитратних шляхів розвитку до
впровадження прогресивних ресурсо- та енергозберігаючих технологій.
Ключові слова: стратегічний розвиток, машинобудування, підприємство, модернізація.
Рахмана І.А. Гіпотетична модель вимірювання масштабу прояву наслідків змін діяльності підприємства
Розглянуто передумови використання системного аналізу щодо формування моделі вимірювання масштабу та
глибини прояву наслідків змін діяльності підприємства після інвестиційного періоду. Адаптовано гіпотетичну модель до
оцінювання параметрів змін діяльності підприємства після інвестиційного періоду. Проаналізовано отримані результати
вимірювання.
Ключові слова: дерево рішень, системний аналіз, гіпотетична модель, інтенсифікація, Байєсівський підхід.
Рогатенюк Е.В. Характеристика сучасних методів управління витратами
У статті розглянуто сутність, умови застосування, переваги та недоліки сучасних методів управління витратами.
Найбільша увага приділена найбільш прийнятними на даному етапі ринкових перетворень (з точки зору умов
господарювання) і перспективними (з точки зору отримуваного ефекту від їх використання) є три методи: стандарт-костінг,
директ-костинг і таргет-костінг.
Ключові слова: витрати, собівартість, ціна, управління
Матвіїв М.Я. Глобальний маркетинг та міжнародний тероризм
Розглянуто сутність глобального маркетингу як діяльності фірми, яка розглядає світовий ринок як єдине ціле та
міжнародного тероризму як залякувально-корисливу спробу використати насильство для досягнення відповідної мети –
цілі. Окреслено основні причини появи глобального маркетингу.
Ключові слова: глобальний маркетинг, глобалізація, тероризм, міжнародний тероризм, глобальний ринок,
глобальний споживач.
Нікіфорова В.А. Особливості стратегічного управління у контексті сучасних світогосподарських тенденцій
розвитку промисловості
Визначено головні сучасні тенденції розвитку світової промисловості, що істотно впливають на практику і
теоретичні підходи до розробки й реалізації стратегій. На основі цих тенденцій виділено актуальні напрямки стратегічного
управління та сучасні теоретичні підходи до розробки стратегій на мікро- й мезорівні.
Ключові слова: світова промисловість, тенденції розвитку, стратегічне управління, теоретичний підхід.
Поліщук О.А. Щодо теоретичних аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємств
У статті проаналізовано основні теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств й визначено
сутність їх зовнішньоекономічних зв'язків.
Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічні зв'язки.
Срібний В.І. Забеспечення продовольчій безпеці регіону
Виявлено сутність продовольчій безпеці регіону, проаналізовано основні загрози продовольчій безпеці на рівні
регіону та розглянуто заходи, спрямовані на зменшення дії розглянутих загроз.
Ключові слова: продовольча безпека, регіон, загрози, агропромисловий комплекс.
Савчук К.Д. Особливості глобального суперництва в енергетичній сфері
Стаття присвячена питанням забезпечення енергетичної безпеки як елемента глобального суперництва.
Ключові слова: глобальне суперництво, стратегічні ресурси, глобалізація, паливно-енергетичний комплекс, світова
енергетична система.
Толстенко О.Ю. Фінансовий інструментарій захисту майнових інтересів членів саморегулівних організацій
У статті розглянуто окремі функції та існуючі моделі саморегулювання. Обгрунтовано необхідність та визначені
способи забезпечення майнової відповідальності, пов’язаної з професійною діяльністю членів саморегулівних організацій.
Ключові слова: саморегулювання, професійна діяльність, страхування відповідальності, компенсаційний фонд.
Сербів М.Г. Вплив природоохоронної діяльності на економіку природокористування на території водних басейнів
Розглянуто науково-методичні підходи до зниження витрат на забезпечення виробничо-господарської діяльності
природними сировинними ресурсами на основі цілеспрямованої природоохоронної діяльності.
Ключові слова: природоохоронна діяльність, природокористування, витрати на сировинні природні ресурси.
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ANNOTATION
Liyev A. State policy of Turkey in tourism
The conditions for the activity and regulatory management of tourism in Turkey were identified, directions of state support of
the tourism industry and the main part of the strategy of development of tourism in Turkey were investigated. The features of the
organization and specialization of tourist zones and corridors of tourism development were detected .
Keywords: tourism, Republic of Turkey, the strategy of the development of tourism, tourist areas, corridors of tourism.
Savchuk N. The Budgetary system in the context of transformation of strategic aims of economic development
Article deals with the number of issues in context of budget uses in the interest of innovative economy, its socialization,
society dynamic development, wich we can recognize in industry and other brunches of economy.
Keywords: tax policy, fiscal policy, sate budget, budget polisy, budget system.
Vyazovyk S. Forming of the informative providing system of innovative development in tourist-recreational destination
The role of information is certain as a resource and product of economic activity in a tourist-recreational sphere. Defects are
educed in the informative providing of Ukrainian tourist-recreational destinations. Basic descriptions, elements and process of
forming of the informative providing system of innovative development in tourist-recreational destination are given.
Keywords: information technologies; informative providing system; tourist-recreational destination.
Roskladka А. Innovative approaches to the formation of monitoring processes of the higher educational establishment
The main provisions of the international quality standard ISO 9001 and its specifications in the field of education – the
standard IWA 2 are analyzed. The problems of processes of diagnosis and controlling of higher educational establishment is
researched. Based on these studies an algorithm for the formation of monitoring systems of higher educational establishment is
constructed.
Keywords: international quality standards, process approach, higher educational establishment, monitoring processes.
Solokha D. Innovative vector optimization coordination and socio-economic interests society of potential industrialized
regions
The features of influence of innovative vector of the use of potential are in-process investigational on co-ordination and
optimization of socio-economic interests of community development at regional level, a mathematical model is worked out and the
mechanism of optimization of certain interests of participants of reproduction process is presented.
Keywords: are potential, innovative vector, concordances, optimization, region, industrial enterprise, socio-economic
interests.
Chernysh I. Key factors of ensuring of tourism market sustainable development
Article intended to the definition of the main factors for sustainable development of tourism, and in particular to the
sustainable tourism market. In order to identify the main trends and directions of its development the analysis of the theoretical
developments in the field of tourism is made.
Keywords: tourism, tourist market, sustainable, development, software development factors, the sphere of tourism.
Garmashova О. Legal Terms of Innovative Providing of National Competitiveness
This article is devoted to the legal framework of scientific, technical and innovative activity in Ukraine. The author gives a
clearcut presentation of the current state of legal terms of innovative development. In conclusion, the paper points out the complex of
legal changes, that are necessary for the effective forming of the national innovative system and providing of competitiveness of
Ukraine.
Keywords: innovative activity, scientific and technical activity, national innovative system, legal terms.
Shastun S. Innovation and investment: interdependence and interrelation
Reveals the essence of economic categories «innovation» and «investment», grounded connection between them and proved
their interdependence.
Keywords: innovation, investment, consumer costs, investment resources, additional capital.
Volsky H. Analysis of industrial innovation companies in Ukraine
The analysis of innovation activities of enterprises in Ukraine. Dynamics in the volume of industrial production in Ukraine.
The structure of innovative enterprises costs. Established part of industrial enterprises that implemented innovations.
Keywords: innovation, innovations, innovative structure of costs.
Ts'okhla S. Development of enterprise and modernization of education in Ukraine
The analysis of development of enterprise, influences of level of education on activity of business, is conducted. Possibilities
of the educational system are presented in development of professional skills and continuous education, directions to modernization
of бизнес-образования are certain in a country.
Keywords: enterprise, business activity, level of education, educational system, modernization of education, бизнесобразование.
Rubel O. Methodological aspects of the system features institutional transaction morphological analysis
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In the publication the methodological approaches to suggestion (methodological diffusion) of the institutional theory and the
theory of decision-making are offered. On the basis of the offered approach the scientific bases of morphological transaction analysis
of nature reformative projects are proved.
Parfonova L. Comprehensive assessment of the development of national higher education systems
The necessity of the comparison of the development of the Ukrainian higher education system with foreign was proved. The
list of the countries for the analysis, indicators and instruments to carry out the comparative characteristics were proposed. The
tendencies of the development of national higher schools and the results of their functioning were described. The growth rate of the
indicators, characterizing the results of the higher education system, and the indicators, characterizing socio-economic effect of its
development were defined. The extensive character of the development of the Ukrainian higher education system was proved.
Yachmenev E. External factors of forming of requirements to development of research and information management system
of higher educational establishment
In the article a value of research and information management system is certain for higher educational establishments in
providing of efficiency of their activity. The basic groups of factors of environment, forming requirements to development of
research and information management system of higher educational establishment are distinguished.
Keywords: factors, environment, higher educational establishment, research and information management system.
Minakova T. Analysis of the current state and trends of educational services quality
This article analyses world and domestic trends and the current state of educational services quality, defines business
development problems connected with the quality of educational services and the level of personnel training.
Keywords: educational services, quality of education, business development problems, education rate.
Larina R., Grishin I., Kosarev V. The organizationally-economic mechanism of youth innovative enterprise support in the
Crimean region
The Introduction Necessity of Organizationally - Economic Mechanism of Youth Innovative Enterprise Support Is
Reasonable at the Level of Region in the Article. Example of Innovative Activity Support in University is Made.
Keywords: Innovative enterprise, organizationally-economic mechanism, student designer agency.
Dubovik O., Gavrilenko N. Estimation of impact tax climate of the investment and innovative activity in small and mediumsized enterprise in Odessa and Mykolaiv regions.
Peculiarities of tax climate for investment and innovative activity in small and medium-sized enterprises. Reviewed by
negative factors, changes in tax laws that inhibit entrepreneurship.
Keywords: small business, investments, tax climate, tax burden.
Solokha D. Formation and development of the innovative potential of the socio-economic systems of the region from a
strategic perspective (synergetic aspect)
The article is devoted to the conceptual theoretical basis of formation and development of the innovative potential of socioeconomic systems of the regional level, it is proved the dialectical relationship of economic theories, the components of the concept
of development of innovative potential, identify opportunities of application of the theory of synergetics, concerning the development
of the innovation potential of the region, presents a mathematical model of such a development in the strategic term.
Keywords: region, the innovative potential of the socio-economic system, the formation, development, synergistic approach,
strategic perspective.
Soldatova S. Scientific basis of regional economic and environmental cluster in Crimea
This paper presents the rationale for the economic and environmental algorithm of clustering in the Autonomous Republic of
Crimea. The algorithm can be used for the design of economic and environmental clusters and their subsequent updating. Center of
the proposed methodology and methodological elements form the core of the problem is the economic and environmental cluster.
Dyatlova Y. Food security of industrial regions: directions of development of system and of mechanisms to ensure
The system to ensure of food security of industrial regions was considered, were proposed directions of development of its
mechanisms – communicative, information and organizational.
Keywords: food security, industrial region, system, mechanisms, development.
Ivanova A., Ts'okhla M., Elozgenko T. Wind energy: sustainable development and prospects in the Crimea
The article investigates utilization of alternative energy sources in Ukraine in comparison with international experience. The
conditions for wind power in the Crimea, the necessity of the preservation and development of green transport modes, the
peculiarities of their energy supply have been analyzed. It was proposed the use of the opportunities of «green calculator» in the
sustainable Crimea to provide electrical energy trolleybus fleet of renewable energy resources.
Keywords: energy supply, alternative energy, wind energy, green calculator, sustainable development
Savina G., Podat' V. The Administrative review of the methodical going near the increase of income
The existent models of increase are considered arrived. Administrative advantages and lacks of models of increase are
resulted arrived. The administrative terms of expedient application are certain each of models.
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Keywords: income, increase of income, permanent charges, variable charges, маржинальный profit, backlogs of increase
arrived.
Spilna N., Makhnovska N. Methological aproach to the evaluation of economic effectiveness of information protection of
different ownership enterprises is examined in this article. Information system analysis is also made. An author viwe of basic
elements of complex information protection is formulated and methods of economic effectiveness analysis automation of enterprise
activity accountancy are given.
Keywords: information protection, information protection system, economic effectiveness, expenditures, accountancy
automation.
Yachmeneva V., Kuzmich V. The essence and role of administrative management in enterprise management
The article reveals the nature and role of administrative management, to determine its function. Showing limits of functions
in terms of administrative management components. Offering tools streamline the enterprise under the administrative management.
Keywords: administrative management, functions and components of administrative management, administration,
management, economic.
Petrushenko M. Organizational-economic mechanism of environmental consensus
The characteristics of environmental consensus as a method of solving environmental conflicts are researched in this article.
The step-by-step mechanism of action of environmental consensus is theoretically grounded and proposed, taking into account the
complex organizational, economic and socio-political factors. The economic aspects of the mechanism presented in the context of
research of the Pareto and Kaldor-Hicks efficiency.
Keywords: environmental consensus, environmental conflict, organizational-economic mechanism, decision-making
method, efficiency.
Serbov N. Environmental impact on the economy of natural resources in the watershed
Considered scientific and methodological approaches to reducing the costs of production and economic activity in natural
resource-based focused conservation efforts.
Keywords: environmental management, the cost of raw natural resources.
Rad'ko V. Scientific genesis of category «competitive edges» in the conditions of эмерджентной economy
In clause (article) concepts and definitions «competitive advantages » are systematized and generalized, relationships of cause
and effect with categories « key factors of success » and « competitive positions » are established
Key words: competitive advantages, comparative advantages, key factors of success, market positions, competitiveness.
Soldatov M.A., Ponomareva Yu. Management of enterprises of small and middle business of sphere of tourism with the use
of IT-autsorsinga
This article analyzes the cost-effectiveness of outsourcing for supplementary activities and consumed services for small- and
medium-sized business of tourism sphere. The author suggests a tool for need determination of outsourcing services for information
management system for small- and medium-sized business tourism industry. To this effect, the structural elements of the information
management system is identified and an algorithm for deciding on the use of IT outsourcing to small and medium enterprises in the
sphere of tourism is found .
Grigorenko E. The theoretical and practical aspects of process of антикризисного financial management on domestic
enterprises in the market conditions of management
Essence of concept «Antikrizisnoe financial management an enterprise» and his basic stages is considered. Basic tasks which
an enterprise must decide in the case of warning and offensive of crisis are certain.
Keywords: process, антикризисное financial management, diagnostics, crisis, principle, bankruptcy, financial crisis,
fictitious bankruptcy.
Kochetkova N.V. Analysis of the main approaches to assessing of socio-economic differentiation of region
Theoretical approaches to the estimation of socio-economic differentiation of region are considered in the article. The
necessity of the use of indexes, characterizing economic, social and ecological development of region is certain. The constituents of
competitiveness of region and quality of life of population are offered to use as components of estimation.
Keywords: socio-economic differentiation, the indexes of socio-economic differentiation, competitiveness of the region,
quality of life.
Pokotilova E. Perfection of methods of forming of range of goods on the basis of introduction of reflection method
Considered and conducted analysis of classic methods of forming food the brief-case of enterprises of food retail industry.
Substantiated necessity of perfection of methods of forming of commodity assortment of enterprise due to introduction of reflection
approach which will raise efficiency of his commodity policy.
Keywords: enterprise product portfolio, product range, reflective approach, matrix involvement.
Litvinenko K. The commercial real estate as computer-integrated category of market
The article is devoted to the study of the commercial real estate market and its position in the economic system of the country.
There were found the main markets that were affected by the commercial real market, and the importance of this market for the
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effective functioning of the financial markets and the industrial sector. The relations between the life cycle of the commercial real
estate market and the cyclical economy as a whole were analyzed.
Markina I., Bortnik I. Genesis of concept «Restructuring of control system by an enterprise»
In the article the essence of the concepts of «restructuring», «control system» «restructuring of management». Defined
features of this process vitchyzyanyh enterprises.
Keywords: restructuring, governance, restructuring, competitiveness, anti-crisis program, competitive advantage.
Orlov V. Economic characteristics of products and services railway companies
The main provisions concerning definitions of products and services provided railway undertakings and their economic
characteristics.
Keywords: services, products, transport and economic characteristics of transportation.
Popovenko N., Polunina A. Information security at the small business enterprises
Protection of the commercial information is extremely important for each small enterprise. Increase of information risks,
necessity of protection of the personal data is the basic arguments to use of protection frames of the information. Information security
maintenance defines efficiency of the spent means. Expenses on information protection should be proved. They should not exceed
the sum of a possible damage.
Keywords: trade secret, information security, information leakage, information risks, information networks.
Bakalo N. Investment aspects of development small business enterprises
The article intended the research of situation on the investment market and the process of investment activity in small
businesses. Concluded the analysis of the size of investments in the developed sectors Ukrainian economy. Consideration of the key
aspects of the programs of entrepreneurship development of Poltava region and identify its priorities.
Boldyrewa L. Marketing management services clients restaurants establishments
Rozglyanuto suchasny rozvitku mill restaurant in zakladіv regіonah i in tsіlomu to Ukraїnі. Problems of Visvіtleno osnovnі
pid hour realіzatsії poslug s yakimi stikayut mortgage gospodarstva restaurant. Studied marketing management services to clients
restaurant facilities. The ways of improving service delivery to customers of restaurant establishments.
Zernyuk O., Zhovneryk Ye. The development of informational supply system of the investment actions
This article examines the state of information system of investment PJSC «Myrgorod mineral water». Some system
shortcomings of the current state and it's possible ways of development, as well as calculate the economic feasibility of UNDO
methodology in the enterprise.
Keywords: innovation-investing activities, information support system, informative indicators, responsibility centers,
investment attraction.
Kartseva V. Place of financial controlling in the system of financial management of enterprises and organizations of
consumer cooperatives.
The article justifies the need for financial controlling for companies and organizations of consumer cooperatives. The author
suggests the structure of financial management system for enterprises and organizations of consumer cooperatives and the place of
financial controlling in this system.
Keywords: financial controlling, financial controlling system, financial management, components of financial management.
Kliimenko S. Conceptual principles of forming of mechanism of management development of enterprises
The argumentation of expedience of application of principles and functions of mechanism of strategic management
development of enterprise is pointed. Carried out tipologizaciya strategies of development of enterprise in a business-environment.
Principles of mechanism of strategic management development of enterprise are identified. The terminology features of
organizational development of enterprise are certain. The algorithm of planning of steady development is offered on an enterprise.
Keywords: development, strategy, business-environment, mekhanizm management development an enterprise.
Musienko V., Klimova G. Theoretical bases of influence of effective motivational mechanism of highly productive labour on
the competitiveness of enterprise and his cost
The theoretical aspects of influence of motivational mechanism of high-performance labour of personnel are investigational
on the competitiveness of enterprise and his cost. Indexes on the basis of that efficiency or unefficiency of action of existent
motivational mechanisms and labour productivity is determined on an enterprise are offered.
Keywords: motivation, mechanism, financial and immaterial factors, competitiveness, cost, enterprise.
Krivoruchkina О. Systematization of factors of increase of the productivity of enterprise
The evolution of going is investigational near systematization of factors of growth of the productivity of enterprise. It is
certain that orientation exceptionally on the factors of growth of the labour productivity, has fragmentary character in providing of
effectiveness of activity of enterprise and requires authentication of factors of increase of efficiency of the use of not only living but
also materialized labour. The list of classification signs of factors of increase of the productivity of management subjects is formed.
Keywords: productivity, factor, reserve, classification, classification sign.
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Romanchenko N. Integration of elements of motivation in system of management by jobs processing
In the article a necessity is examined of development of computer-integrated case frame by activity of employee, which
foresees the management by the results of labour through forming of effective style of guidance, accompaniment of activity of
worker and his motivation. Creation of the effective control of workers system by activity that integration in this system of elements
of motivation will enable to the domestic companies to make the policy of forming of highly productive labours relations, create the
«mode of most assistance» for employees which want effective labour.
Keywords: personnel, management, motivation.
Fokinа N.A. Methods for integrated assessment in management decisions
The process of obtaining an integrated assessment of ecological and economic security of coastal destinations using the
method of forming a hierarchical binary tree structure and performance of the convolution matrix convolution. An economic
interpretation of the resulting estimate for management decisions to ensure the ecological and economic security of coastal
destinations.
Keywords: coastal destination, comprehensive evaluation, binary structure, the tree convolution of indicators, the convolution
matrix of indicators.
ShevchuK N. By a fundamental-cost going near determination of efficiency of management the resources of enterprise
Logic of forming of efficiency of management of enterprise resources is certain. The category vehicle of research of
efficiency and effectiveness is systematized and to foundation what the own going is formed near the management of enterprise
resources. Argued expedience of application of fundamental value in the process of determination of efficiency of management of
enterprise resources.
Keywords. management efficiency, resources of enterprise, fundamental value of business, resource transformations.
Korogodova O. Principles of measuring of effect from the grant of рекреационных services the enterprises of sanatoriumresort complex
The theoretical approaches to the quality estimation of the recreational product are lighted. The conditions of effective
functioning of the recreational complex are examined. A methodical approach to the working out of the automated system of services
effect measuring from sanatorium and resort enterprises is developed. The calculation methodic of recreation sanitary effect at
population is developed.
Kunicin S. Factors of forming and market of tourist services development
On the basis of comparative analysis factors of forming of tourist market their classification, being based on basic market
imperatives – demand and supply, is offered. Systematization takes into account the features of tourist demand and product,
limitations, and also contradictions and substantive provisions of theory of competitive edges.
Keywords: tourist market, factors, classification, development.
Belyayev A. The formation factors of competitiveness of construction enterprises
There is redetermination of the terms "enterprise of construction complex" and "construction enterprise" in the paper. The
concept of competitiveness factors was considered in their general characteristics. A review of approaches to the classification of
competitiveness factors of enterprises, on this basis identified the major factors of construction enterprises.
Keywords: competitiveness, construction enterprise, the factors of competitiveness.
Vorzhakova Ju. The basic making formings of competition policy of printery
The paper considers modern approaches to the definition of competition policy of the enterprise. We propose forming a list of
the basic components of competition policy, which will allow assessment of the domestic printing enterprises to ensure the
functioning of a competitive market. The main directions of the formation of competition policy, printing companies in the modern
world.
Keywords: competition Policy, compound, providing of competitiveness, printing companies.
Gavrysh K. The index of human potential of hotel enterprises
The article revealed and analyzed the index of human potential of hotel enterprises.
Keywords: human potential, the efficiency, index, a hotel, productivity
Steblyanko-Avramenko M. Structure’s elements of stuff potential of enterprise: types, characteristic and features
There is described the stuff potential of enterprise, its structure components, characteristic, features and the importance for
activity of enterprise of consumer cooperatives in Ukraine under modern economic transformative conditions
Keywords: potential, stuff potential, structure, components of stuff potential.
Terekhovskay V. The classic going near a management economic security of enterprise
In the article the modern going is considered near a management economic security of enterprise. Pre-conditions and tasks of
management economic security are certain on the basis of the use of approach of the systems, which foresees the account of
multivector of the system of safety of enterprises. As on an enterprise any administrative actions are formed in the process of division
and specialization of labour, the use of functional approach is therefore offered.
Keywords: economic security, function, having a special purpose approach, approach of the systems, management economic
security.
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Shkrobot M. Modernization as a necessary condition for economic recovery of industrial enterprises
Explored approaches to the definition of «modernization», the basic problem of the strategy of modernization of industrial
enterprises.
Keywords: modernization, industry, strategy.
Moroz Е. Building of the system of indicators for evaluation of innovative development of enterprise
In the paper main aspects of evaluation of innovative development of industrial enterprise in terms of its parts are considered.
The author has proposed the system of indicators and built four-leveled hierarchical model for comprehensive evaluation of level of
innovative development of industrial enterprise according to its elements.
Keywords: innovative development, innovation capabilities, innovative process, hierarchical model.
Syrochuk N. The manufacturing risk in a machine-building enterprise: measuring the probability based on the theory of fuzzy
logic
In the article the main factors of probability of production losses are determined. The model likelihood of production losses
on the basis on fuzzy logic is worked out. Keywords: risk, production losses, machine building industry, fuzzy logic.
Turko M.О. The risk factors analysis of the building enterprises engaged in industrial building and housing construction
The main risk factors which influence the actual and planned profit deflection of the building enterprises engaged in industrial
building and housing construction are defined. The regression models of factor influence are proposed.
Key words: revenue, cost value, external risk factors, correlation, regression model, building enterprise, industrial building,
housing construction.
Yakymenko E. Strategic development activation of domestic machine bulding industry
In the paper the state of agricultural machinery in Ukraine was investigated, the overall trends, particularly economic activity
and the complex problems of development of enterprises in the sector were described. It is established that the set of public programs
for enterprise development machine does not give systematic support for the industry, but only contributes to solving problems
piecemeal. It is noted that the improvement of mechanical engineering technology provides prerequisites for Ukraine's reorientation
of engineering energy and resource intensive development paths to the introduction of advanced resource and energy saving
technologies.
Keywords: strategic development, machine building, enterprise, modernization.
Rahmana I.A. Hypothetical model for measuring scale of revealing the consequences of changes of enterprise
The preconditions for the use of systems analysis model for the formation of measuring magnitude and depth of the
manifestation of changes of the company after the investment period. Adapted this model to changes in parameter estimation of the
company after the investment period. The obtained measurement results.
Keywords: tree solutions, systems analysis, hypotetycheskaya model yntensyfykatsyya, Bayesovsky approach.
Rogatenyuk E.V. Description of modern methods of management expenses
Essence, terms of application, advantages and lacks of modern methods of management expenses, is considered in the article.
Most attention is spared most acceptable on this stage of market transformations (from point of terms of management) and
perspective (from point of the got effect from their use) there are three methods: standart costing, direct costing and target costing.
Keywords: expenses, prime price, price, management
Matvijiv M. Global marketing and international terrorism
It is considered the essence of global marketing as activity of firm that considers the global market as a whole and
international terrorism as intimidate – selfish attempt to use violence to achieve appropriate purpose – goals. It is considered the basic
causes of emergence the global marketing. It is characterized the term "globalization".
Keywords: global marketing, globalization, terrorism, international terrorism, the global market, global consumer.
Nikiforova V. Features of strategic management in the context of modern trends of the global industry
The main modern trends of the global industry, which significantly influencing the practices and theoretical approaches to the
design and implementation strategies, are identified. Based on these tendencies the modern trends in strategic management and actual
theoretical approaches to the development of strategies at the micro and meso level are allocated.
Keywords: global industry, development trends, strategic management, theoretical approach.
Polishchuk E. About the theoretical aspects of foreign economic activity of enterprises
In the article the basic theoretical aspects of foreign economic activity of enterprises are analysed and essence of their external
economic connections is certain.
Keywords: enterprise, foreign economic activity, external economic connections.
Sribniy V. Threats food safety of region
Essence of food safety of region is exposed, basic threats food safety at the level of region are analysed measures, directed on
diminishing of action of the considered threats, are considered.
Keywords: food safety, region, threats, agroindustrial complex.
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Savchuk K. Features of global rivalry in a power sphere
The article focuses on the problems of energy security as an element of global competitive rivalry.
Key words: global competitive rivalry, strategic resources, globalization, Fuel and Energy Complex, world energy system.
Tolstenko O. Financial tool of defence of property interests of self-regulated organizations' members
Separate functions and existent models of self-regulation are examined in this article. Substantiated the necessity and
determinate methods of maintenance of property's responsibility connected with professional activities of self-regulated organizations'
members.
Keywords: self-regulation, professional activities, insurance of responsibility, compensation fund.
Serbov N.G. Environmental impact on the economy of natural resources in the watershed
Considered scientific and methodological approaches to reducing the costs of production and economic activity in natural
resource-based focused conservation efforts.
Keywords: environmental management, the cost of raw natural resources.
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