АННОТАЦИИ
Верба С.И. Развитие предпринимательства в Автономной Республике Крым на современном этапе
Рассмотрены основные направления развития предпринимательства в Автономной Республике Крым на современном этапе.
Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, региональная политика, приоритетные направления.
Крамаренко В.И., Арсененко А.Ю. Приоритеты формирования благоприятного инвестиционного климата Украины
Выполнен сравнительный рейтинговый анализ факторов инвестиционного климата Украины и постсоциалистических
государств. Предложен метод определения приоритетов реформирования инвестиционного климата государства. Определены основные
меры, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата Украины в кратко- и среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: инвестиционный климат государства, рейтинговое управление, государственное регулирование.
Колодий С.Ю. Институциональное регулирование сбалансирования источников формирования и направлений использования
финансовых ресурсов государства
В работе исследуются институциональные подходы к регулированию сбалансированности финансовых ресурсов государства.
Указаны основные проблемы и объекты институционального регулирования сбалансирования источников формирования и направлений
использования финансовых ресурсов государства, предложены мероприятия и инструменты его реализации
Ключевые слова: институциональное регулирование, финансовые ресурсы государства, бюджетный дефицит, государственный
долг
Чернелевская Е.Л. Кластерные объединения и государство
Статья посвящена раскрытию роли государства в выборе форм кластерных объединений и обеспечению эффективности их
функционирования. В статье приведены признаки та виды классификации кластеров, дан рекомендательный перечень возможных
участников и преимуществ кластеров. К этим преимуществам авторы отнесли: возможность привлечения средств в производство путем
объединения общих финансовых ресурсов, обеспечение доступа к информационным ресурсам и обмен информацией, объединение
усилий к повышению конкурентоспособности продукции, объединение компонентов производственного процесса, оптимального
планирования работы предприятий кластера, привлечение к работе научных и информационных учреждений, объединение усилий в
маркетинговой политике.
Ключевые слова: кластер, конкуренция, объединения, инновации, государство, стратегия, концентрация.
Вершицкий А.В., Мармиль Н.А. Проблемы государственного регулирования распределения средств внебюджетных фондов
Рассмотрены проблемы увеличения расходов предприятий в связи с оплатой периода нетрудоспособности наемных работников.
Описана структура непроизводственного травматизма работников в Украине. Показаны ежемесячные расходы государства и
предприятий на оплату непроизводственного травматизма по данным СМИД ОФСС по ВУТ в АРК. Сделаны выводы о формальности
рассмотрения ситуаций и причин травмирования работников, отсутствии системы профилактических мероприятий, как на уровне
предприятий, так и на уровне государства в целом, экономической заинтересованности работодателей в уменьшении и недопущении
травм непроизводственного характера. Предложены организационно-структурные изменения.
Ключевые слова: непроизводственный травматизм; ответственность работодателя; нетрудоспособность работников;
предупреждение непроизводственного травматизма; профилактические мероприятия.
Колосюк А.А. Основы государственной социальной политики: теоретический аспект
Социальная политика служит одним из важнейших направлений государственного регулирования экономики, так как целью
деятельности любого государства является достижение высокого уровня благосостояния общества и создание условий для его
дальнейшего развития, а социальная политика имеет самое непосредственное отношение к решению поставленных государством перед
собой задач. Рассматриваются теоретические основы формирования государственной социальной политики в Украине в условиях
переходной экономики, обоснована необходимость разработки и внедрения государственной социальной политики, а также выделен ряд
приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере.
Ключевые слова: государственная социальная политика, социальная сфера, социальная защита населения.
Луценко В.Г. соотношение власти и управления в национальной экономике как вектор к минимизации коррупции
В статье приведено научно-практическое обоснование стратегической возможности снижения уровня коррумпированности
экономики путем выработки направления к достижению баланса рычагов власти и управления в национальной экономике. Определена
трактовка понятия «коррупция», выявлены особенности возникновения коррупции при несбалансированном соотношении власти и
управления в экономиках различных стран. Разработаны рекомендации относительно минимизации коррупции на основе
сбалансированности властных и управленческих рычагов регулирования национальной экономики.
Ключевые слова: власть, управление, национальная экономика, коррупция, теневая экономика, властно-управленческий аппарат.
Танасичук В.С. Особенности социально-экономической стратификации в Украине
В статье приведено исследование некоторых теоретических аспектов социально-экономической стратификации в Украине.
Рассмотрены теоретические концепции относительно социально-экономической стратификации. Определены особенности и характерные
черты формирования и функционирования социально-экономических прослоек в Украине.
Ключевые слова: социально-экономическая среда, стратификация, бедность, национальная экономика, особенности,
функционирование, прослойки.
Пашенцев А.И., Пашенцева А.В. Модель соотношения природной ренты рекреационных территорий и экологических издержек
Обоснована зависимость природной ренты и экологических издержек от параметра использования определенного количества
рекреационного ресурса на примере предложенной модели.
Ключевые слова: природная рента, рекреационные территории.
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Воробьев Ю.Н., Воробец Т.И. Влияние количественных факторов на уровень капитализации финансовых инвестиций на
фондовом рынке Украины
В статье осуществляется изучение факторов, которые влияют на уровень финансовых инвестиций на фондовом рынке Украины.
Приводится классификация факторов и их группировка относительно возможности проведения количественного и качественного
анализа. С использованием регрессионно-корреляционного анализа, осуществляется оценка уровня влияния факторов на макро- и
микроуровнях.
Ключевые слова: финансовое инвестирование, факторы влияния, внешние и внутренние факторы, капитализация, фондовый
рынок.
Домбровский А.Г. Концепт глокализации в современном экономическом пространстве: инновационное измерение
В статье исследуется проблема глокализации, решение которой раскрывает ряд современных тенденций экономического
развития, в частности порожденную детериторизацией гибкость мультинациональных компаний в их умении использовать глобальные
тенденции в свою пользу.
Ключевые слова: глобализация, пространство, экономика, глокализация, мультикультурализм, геоэкономика.
Ботвина Н.А. Исследование вопроса финансовой политики обеспечения устойчивого развития аграрной сферы
Осуществлен мониторинг существующих методологических проблем формирования финансовой политики в контексте реалий
современной экономической науки, а также очерчены возможные направления декомпозиции методологической платформы финансовой
политики обеспечения устойчивого развития аграрной сферы экономики Украины.
Ключевые слова: финансовая политика, агросфера, устойчивое развитие.
Олиферук С.И. Адаптивное управление развитием сельского хозяйства
В статье рассмотрена организация управления адаптивного типа развитием сельского хозяйства на макроуровне. Предложены
пути реорганизации связей между компонентами функциональной структуры управления в контексте управления адаптивного типа и
сформулированы предложения по совершенствованию отдельных механизмов государственного управления в отрасли.
Ключевые слова: адаптивное управление, сельское хозяйство, планирование развития СГ, государственное регулирование.
Саврасова А.А. Формирования стратегии инновационного развития внешнеэкономических связей предприятий регионов
Рассмотрено состояние и перспективы экономической интеграции страны в Евросоюз и Евразийский Союз с позиции
модернизации экономики, обоснована модель жизненного цикла предприятия на основе ситуационного подхода, проанализированные
проблемы ситуативных стратегий инновационного развития предприятий регионов и предоставленные рекомендации уменьшения риску
потерь относительно эффективности региональной политики в условиях интеграции Украины.
Ключевые слова: интеграция, эффективность, регион, предприятие, рынок, внешнеэкономическая деятельность, национальная
экономика, конкурентные преимущества.
Сирош Н.В., Садретдинов О.Р. Возрастание роли акционерных обществ и акционерного капитала в экономике Украины.
В статье исследованы концептуальные основы деятельности акционерных обществ, а также проанализированы различные
аспекты формирования, обращения и концентрации акционерного капитала. Рассмотрены основные проблемы, связанные с повышением
роли акционерного капитала в экономике Украины.
Ключевые слова: акционерные общества, акционерный капитал, выпуск акций, концентрация акционерного капитала.
Солоха Д.В. Систематизация целеопределения в развитии инновационного потенциала региона
В работе исследованы основные факторы по систематизации основных целей относительно развития инновационного
потенциала регионального уровня. Определена система целей региона как одну из базовых составляющих национальной экономической
системы Украины.
Ключевые слова : система целей, регион, потенциал, развитие, инновационный потенциал.
Туманова Е.А., Униятова О.А. Принципы осуществления экологического страхования
В статье рассмотрены принципы осуществления экологического страхования с учетом его комплексной природы.
Ключевые слова: экологическое страхование, принципы страхования, страхование ответственности источников повышенной
опасности, страхование рисков.
Униятова О. А. Природоохранная направленность экологического страхования
В статье обоснован экономический механизм воспроизводства природных ресурсов, предложена последовательность этапов
экологического сопровождения деятельности предприятия, выделенные инструменты выполнения функций экологического страхования
в рамках природоохранной направленности.
Ключевые слова: экологическое страхование, функции экологического страхования, экологическое сопровождение деятельности
предприятия, экологический аудит, экологический риск
Журба И.С. Доступность жилья как критерий эффективности программ молодежной жилищной ипотеки: сущность и
разновидности
В статье рассмотрена сущность и разновидности доступности жилья как критерия эффективности программ молодежной
ипотеки.
Ключевые слова: доступность жилья, ипотека, социальная доступность.
Белоусова А.А. Инновационная составляющая как фактор человеческого развития
В статье доказано, что конечной целью инновационной деятельности является развитие человека. Человеческое и инновационное
развитие синкретично взаимосвязаны, предложена модель такой связи. Показано, что инновационная деятельность влияет на развитие
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человека не самим фактом наличия материальных доходов или благ, а тем, как последние используются для совершенствования
человеческих возможностей и свобод.
Ключевые слова: человеческое развитие, инновации, институциональная среда.
Таран-Лала Е.Н. Диалектическая концепция сложности системы
В данном исследовании выявлены особенностей познания сложных систем, обусловленных присущей им системнодиалектической природы качества сложности.
Ключевые слова: теоретико-системные исследования, особенности систем, системные характеристики, закономерности,
сложность, разнообразие, противоречивость, лабильность, альтернативность, стохастичность.
Надворная Г.Г. Теоретико-методические основы экономического потенциала предприятий
В статье всесторонне изучен понятийный аппарат экономического потенциала. Его состав и структура. Проанализированы
методические разработки по обоснованию инструментария управления экономическим потенциалом различных специалистов. Выявлено
противоречие функционирования экономического потенциала и возможности его разрешения. Сформулировано понятие экономического
потенциала как системы и отвечающие ей принципы, что будет в дальнейшем являться основополагающим для определения ключевых
показателей оценки экономического потенциала.
Ключевые слова: экономический потенциал, экономические ресурсы, экономические результаты, эффективность хозяйственноэкономической деятельности.
Данильченко В.А. Подходы к определению сущности регионального потребительского рынка
В данной статье автором проведено исследование различных подходов к определению сущности регионального
потребительского рынка в экономической науке. Рассмотрены основополагающие концепции экономической теории, маркетинга и
государственного регулирования, что позволило сформулировать более точное определение сущности регионального потребительского
рынка в экономике.
Ключевые слова: экономическая экспансия, товарно-денежное обращение, региональный потребительский рынок, рыночная
инфраструктура, сферы материального и нематериального производства.
Костровец Л.Б. Формирование механизмов стимулирования образовательной миграции
В статье рассмотрены факторы и детерминанты стимулирования образовательной миграции в Украине, определены стратегии
стран по интернационализации высшего образования, исследованы факторы межгосударственного перераспределения образовательного
потенциала.
Ключевые слова: миграция, образование, иностранные студенты, международные миграционные процессы, человеческий
потенциал.
Беганская И.Ю. Источники развития и перспективы перестройки государственной системы профессиональной ориентации в
Украине
В статье рассмотрены источники развития и перспективы перестройки государственной системы профессиональной ориентации
в Украине, проведено исследование эволюции профессиональной ориентации в нашей стране, дано определение профессиональной
ориентации населения, определены основные положения, определяющие оптимальные подходы к построению профессиональной
ориентации сегодня.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, трудовой потенциал, система профессиональной ориентации,
профориентационная работа.
Сарычев В.И. Разработка методики исследования человеческого развития
В статье рассмотрены показатели, влияющие на интегральный показатель человеческого развития, предложена структурнологическая схема расчета модифицированного индекса человеческого развития.
Ключевые слова: индекс человеческого развития, человеческий капитал, «цифровое неравенство», интегральные индикаторы
развития.
Ханин И.Г. Генезис институциональной теории в современных концепциях развития мировой экономики
В статье раскрыто обоснованное применение инструментария институциональной теории в формировании постиндустриальной
и информационной общественно-экономических формаций.
Ключевые слова: институциональная теория, неоинституциональная теория, фактор, влияние, информационная формация,
общественно-экономическая формация.
Дюличева Ю.Ю., Шарапов О.Д. Математические модели в системах кредитного скоринга
В статье исследуются особенности применения деревьев решений, байесовских сетей, генетических алгоритмов, метода опорных
векторов к решению задачи кредитного скоринга
Ключевые слова: кредитный скоринг, деревья решений, байесовские сети, генетические алгоритмы
Солдатов М.А., Горбунов О.В. Анализ важности изучения рисков этапа кодирования процесса разработки программных
продуктов
В данной статье рассмотрены этапы процесса разработки программного продукта с точки зрения уровня операционных рисков на
данных этапах, а также их роли по отношению к этапу кодирования.
Кодирование, риск, разработка, программный, продукт, этап.
Зухба Е.Н. Институт этики как фактор экономического поведения домохозяйства
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Проанализировано влияние института этики на экономические решения домохозяйства. Показано, что экономические решения
домохозяйства менялись с эволюцией этических взглядов, которые в свою очередь были детерминированы развитием внешних
социально-экономических условий деятельности хозяйства.
экономические институты, этика, домохозяйств, институциональная система
Цёхла С.Ю., Цёхла М.А. Формирование программы увеличения продолжительности курортного сезона в АР Крым
В статье исследованы сущность и факторы сезонности в туризме. Установлены причины неравномерности использования
рекреационного потенциала, определены продолжительность отдыха и экономические последствия сезонности на уровне региона и
туристской фирмы. Разработан комплекс мероприятий по увеличению продолжительности курортного сезона в АР Крым.
Ключевые слова: сезонность, факторы сезонности, продолжительность курортного сезона, туристско-рекреационный потенциал.
Яковенко И.М. Проблемы развития тренинговой деятельности в туристско-рекреационном комплексе АР Крым
В статье рассмотрено состояние и проблемы развития тренингов в туристско-рекреационном комплексе АР Крым. Предложены
функции и программа деятельности тренингового туристского центра.
Ключевые слова: тренинг; туристско-рекреационный комплекс; тренинговый туристский центр.
Майданевич П.Н., Полищук Е.А. Системный подход к управлению санаторно-курортной сферой и ее учреждениями
Автономной Республики Крым
В статье рассмотрены организационные основы к системному подходу в управлении санаторно-курортной сферой Автономной
Республики Крым: подходы, системные законы и принципы.
Ключевые слова: системный подход, санаторно-курортная сфера, санаторно-курортное учреждение, объект управления.
Гончарова О.Н., Натаров А.Н. Модель функционирования и развития территориально-отраслевого комплекса региона.
В статье на основе изложенной методологии и статистических данных была разработана эконометрическая модель
функционирования и развития территориально-отраслевого комплекса Большая Ялта, исследование свойств которой выявило
адекватность построенной модели и возможность ее успешного использования.
Ключевые слова: территориально-отраслевой комплекс региона, модель, экономическое развитие.
Сурнина К.С. Анализ региональных возобновляемых диспропорций в акционерных туристических обществах Крыма
В работе изучено развитие акционерных туристических обществ в Автономной Республике Крым, проанализирован опыт
решения проблемы устранения территориального неравенства (региональных диспропорций) за рубежом. Предложены подходы
смягчения воспроизведенных диспропорций, которые и создают блок принятия управленческих решений в акционерных обществах,
основанных на учете указанных диспропорций.
Ключевые слова: региональные воспроизведенные диспропорции, инновационные процессы, процветающие, устойчивого
развития, стагнирующие, пионерные регионы.
Томилин А.А. Современное состояние пищевой промышленности Полтавского региона
В статье проведен анализ пищевой промышленности Полтавского региона. Показаны основные задачи агропромышленного
комплекса Полтавской области и раскрыты основные направления повышения эффективности деятельности пищевой промышленности
Полтавского региона.
Ключевые слова: пищевая промышленность, межотраслевые экономические отношения, региональное развитие, отраслевая
структура пищевой промышленности, агропромышленный комплекс.
Балджи М.Д. Актуальные вопросы управления экономикой охраны здоровья региона (на примере Одесской области)
В статье рассмотрены проблемы здравоохранения и предложены пути усовершенствования системы управления этой сферы на
региональном уровне, которые предусматривают необходимость введения обязательного социального медицинского страхования и
проведения специальной работы по повышению эффективности её функционирования. Освещены основные проблемы Одесского
региона и обоснована целесообразность обеспечения новых требований к качеству и объемам медицинской помощи гражданам.
Предложены конкретные шаги для повышения эффективности функционирования существующей системы здравоохранения на уровне
региона.
Худолей В.Ю. Архитектоника системы обеспечения энергетической эффективности функционирования реального сектора
региональной экономики
Раскрыт авторский подход к формированию и реализации специфической технологии управления обеспечением энергетической
эффективности функционирования РПК, которым определенны конститутивные элементы для разработки соответствующего типа
стратегии в контексте обеспечения сбалансированности и надежности функционирования реального сектора региональной экономики.
Предложено реформирование территориального уклада развития производительных сил за счет формализации в их пределах десяти
каскадов РПК.
Ключевые слова: каскады РПК; стратегия управления; принципы системно-комплексного, объектно-целевого и структурноинформационного подходов.
Онищук Л.Н. Развитие экотуризма в контексте устойчивого развития туристической отрасли Полтавщины
Рассматриваются принципы создания привлекательного туристического продукта на примере Полтавской области и общие
особенности решения вопросов развития экотуризма в контексте устойчивого развития туристической отрасли области.
Ключевые слова: туристические услуги, маршруты, туристическая агентская и туристическая операторская деятельность,
санаторно-курортные учреждения, экотуризм, етномаршруты, устойчивое развитие, туристско-рекреационные ресурсы.
Яковенко Е.В. Перспективные маркетинговые позиции районов Крыма на рекреационном рынке
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В статье рассмотрены перспективы развития восьми рекреационных районов Крыма. Предложены рекомендации по разработке
маркетинговых позиций региональных турпродуктов.
Ключевые слова: маркетинговая позиция; рекреационный район; региональный турпродукт.
Окуловский А. С. Концепция равномерного использования туристско-рекреационного потенциала АР Крым
В статье представлены основные факторы неравномерности использования туристско-рекреационного потенциала АР Крым,
рассмотрены задачи устранения сезонной и территориальной неравномерности, предложено формирование дополнительных ресурсов
туристско-рекреационного потенциала. Представлены организационные меры формирования программы равномерного использования
туристско-рекреационного потенциала.
Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, сезонная неравномерность, территориальная неравномерность,
организационные меры, формирование программы.
Веретёхин А.В. Анализ взаимного влияния ресторанного хозяйства АРК и туристических потоков
В статье рассматривается значение ресторанного хозяйства в развитии рекреации Крымской автономии. Дан краткий анализ
взаимного влияния индустрии общественного питания и туристических потоков. На основании статистических данных выявлены
основные сценарии сезонной экономической активности. Расчетно определена «туристическая» составляющая товарооборота
ресторанного хозяйства АРК в общем объеме.
Ключевые слова: ресторанное хозяйство Крыма, сезонность, товарооборот ресторанного хозяйства, туристические потоки,
рекреационная привлекательность региона.
Венгер Е.И. Практические аспекты внедрения маркетинговых стратегий усовершенствования территориальной организации
хозяйства Черновицкой области
Рассматривается влияние маркетинговых стратегий на совершенствование территориальной организации хозяйства региона.
Разрабатывается SWOT-анализ хозяйства Черновицкой области, определяются перспективные варианты его оптимизации.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, информационно-коммуникативные технологии, SWOT-анализ, регион,
территориальная организация производства, оптимизация.
Гусейни С.С.И. Особенности развития туристической индустрии в Исламской Республике Иран и использование кадрового
потенциала
В период глобализации экономические, социально-культурные связи между странами увеличивается. С повышением уровня
жизни растет и миграционная подвижность населения, в том числе в туристических целях. Развитие туристической индустрии является
одной из важных задач в некоторых странах для привлечения иностранных туристов и увеличения валютных доходов.
В статье анализируется государственная политика по развитию туристической индустрии в ИРИ в четырех Государственных
Программах по социально-экономическому развитию, основные направления развития туризма, а также обеспечение этой отрасли
квалифицированными кадрами.
Андрушкив Б., Кирич Н., Погайдак О., Мельник Л. К теоретическим основам управления реструктуризацией предприятий в
условиях общественных трансформаций (Аспекты регламентации финансово-экономической деятельности хозяйственных
формирований Экономической Конституции Украины)
В статье определяется сущность реструктуризации промышленных предприятий. Предложены мероприятия и методологические
подходы относительно проведения реструктуризации на промышленных предприятиях в условиях экономических реформ.
Регламентацию всех процедурных и организационных процессов предлагается осуществлять Экономической Конституцией Украины.
Ключевые слова: управление, реструктуризация, антикризисное управление предприятием, комплексность, стабилизация
деятельности предприятия, структурные изменения на предприятии, Экономическая Конституция Украины.
Апатова Н.В, Кислухина А.В. Состояние и проблемы развития малого предпринимательства.
В статье рассматриваются состояние и проблемы развития малого предпринимательства в Украине, на примере малого бизнеса г.
Евпатория показаны изменения в его структуре, выявлены причины недостаточного развития предпринимательства и методы,
способствующие его развитию на государственном и местном уровнях.
Ключевые слова: предпринимательcтво, малый бизнес, развитие, проблемы.
Ворошило В.В. Макроанализ состояния финансовых потоков домашних хозяйств Украины
В статье проанализированы финансовые потоки домашних хозяйств на уровне государства. Рассмотрено направление движение
финансовых средств, структура финансового потока. Выявлено формирование отрицательного чистого финансового потока домашних
хозяйств, в том числе и в разрезе секторов экономики.
Ключевые слова: финансовые потоки, домашние хозяйства.
Загорская Д.М. Тенденции развития малого бизнеса в Украине
Проведен анализ статистических данных по развитию субъектов малого бизнеса в Украине. Определены тенденции развития
отечественного малого бизнеса. Исследованы структурную организацию ведения малого бизнеса в Украине. Обобщены региональные и
отраслевые особенности ведения отечественного малого бизнеса. Раскрыто значение малого бизнеса в структуре различных субъектов
хозяйствования, работающих в Украине.
Ключевые слова: малый бизнес, малые предприятия, физические лица-предприниматели, объем реализации, количество занятых.
Пожарицкая И.М. Профессиональный скептицизм при формировании аудиторского вывода
В статье дана характеристика профессиональному скептицизму как компетенции аудитора. Установлены основные позиции
аудиторского вывода относительно которых аудитор должен проявить профессиональный скептицизм на завершающей стадии
аудиторской проверки финансовой отчетности.
Ключевые слова: компетенции аудитора, профессиональный скептицизм, аудиторский вывод, аудиторская документация
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Деркач Ю.В. Пенсионное страхование в финансовой системе государства.
В статье рассмотрены вопросы формирования системы пенсионного страхования в Украине. Определено ее место в финансовой
системе государства. Рассмотрены основные направления реформирования и совершенствования.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионное страхование, солидарная и накопительный системы.
Беликова Е.Ю. Акционерная форма хозяйствования в аспекте когнитивного картирования
Активное использование в настоящий период развития экономических отношений в Украине акционерной формы
хозяйствования актуализирует вопрос ее дальнейшего совершенствования. Своеобразие последней, а также весомость психологического
фактора воздействия предопределили возможность использования когнитивного подхода в вопросе определения базовых концептов
развития системы акционирования, конкретной формой проявления которой и выступает акционерная форма хозяйствования.
Гришаєва Ю.Г., Бериславська А.В. Роль руководства в процессе управления знаниями
Исследованы типы руководства в контексте организационных сопоставлений и процесс управления изменениями. Рассмотрены
основные типологии личности по стилю поведения в зависимости от роли, которую выполняет конкретная личность в процессе принятия
решения, определения роли в процессе деятельности организации.
Ключевые слова: руководство, организационные сопоставления, изменения, типы личности (РAEI).
Круликовский А.П., Акинина Л.Н., Круликовский С.А. Рейтинговая модель выбора поставщиков системы управления запасами в
условиях нестабильной экономической ситуации
Рассмотрены проблемы выбора поставщиков в закупочной деятельности предприятия. Проанализированы основные методы
выбора поставщиков, предложена модель рейтинговой оценки критериев с учетом коэффициента нестабильности динамики изменения
локальных критериев выбора поставщика, а также случайного характера величины данных критериев.
Ключевые слова: управление логистикой, управление запасами предприятия, задача выбора поставщика, рейтинговая оценка,
коэффициент нестабильности.
Круликовский А. П., Черкашин А.С. Применение метода анализа иерархий для сравнения и выбора модели управления проектом
создания информационной системы
В статье рассматривается проблема рационального выбора модели жизненного цикла для управления проектом разработки
информационной системы. Основное содержание исследования составляет анализ имеющихся моделей жизненного цикла. На основе
уникальных критериев, для реализуемого проекта, методом анализа иерархий производится выбор подходящей модели жизненного
цикла.
Ключевые слова: жизненный цикл, информационная система, модель управления проектом, метод анализа иерархий.
Семенова Ю.А. Методология формирования системы экологического управления в малом бизнесе
Рассмотрены меры по экономическому регулированию и стимулированию предприятий в сфере малого бизнеса с точки зрения
внедрения систем экологического управления и оздоровления окружающей среды.
Ключевые слова: экологическое управление, экономическое регулирование и стимулирование, малый бизнес.
Ушкаренко Ю.В., Ширенко В.Б., Петлюченко В.В. Конкурентоспособный потенциал кооперативных предприятий: принципы и
структура управления
В статье определено теоретическое значение конкурентоспособного потенциала сельскохозяйственных кооперативов и его
составляющих. Сформулированы принципы и структура управления конкурентоспособным потенциалом сельскохозяйственных
кооперативов, предложена модель его управления, позволяющая эффективно использовать имеющиеся ресурсы предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, кооперация, сельскохозяйственный кооператив, конкурентоспособный потенциал,
управление конкурентоспособным потенциалом.
Каталенец А.И., Мацюра С.И., Прокопенко М.А. Проблемы достижений и условия формирования конкурентных преимуществ
предприятия (по материалам ПАО «КЖРК»)
В статье сформулированы методические рекомендации стратегии достижения конкурентных преимуществ на основе
формирования системы экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия, а также охарактеризованы конкурентные
преимущества ПАО «КЖРК» с его основными конкурентами и предоставление управленческих решений по их конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность предприятия, стратегия, конкуренция, эффективность,
качество, цена, рентабельность, расходы, объем производства.
Гончарова О.Н., Тадевосян А.В. Модель оценки конкурентоспособности предприятия в условиях внедрения ERP-системы.
В статье предлагается модель оценки общего маркетингового эффекта для предприятия, получаемого при внедрении
интегрированной информационной системы управления. Разработаны этапы общей схемы оценки конкурентоспособности предприятия.
Модель позволяет управлять маркетинговой политикой предприятия, определяя перспективные цели и направления развития.
Ключевые слова: конкурентоспособность, ERP-система, модель, автоматизация.
Радченко Н.В., Каменских Е.А. Методика организации учета и контроля затрат производства на предприятии в рыночной
экономике
В статье раскрываются теоретико-методические и нормативно-правовые основы учета и контроля затрат производства,
рассматриваются направления совершенствования их организации на предприятии.
Ключевые слова: затраты, расходы, издержки, учет, контроль, производство, предприятие, законодательство, методика,
организация, управление.
Рогатенюк Э.В. Антикризисное управление предприятием: понятие, принципы, функции, инструментарий
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В статье рассмотрены методологические подходы применительно к антикризисному управлению, что позволило уточнить
содержание данного понятия, определить принципы и обосновать соответствующий инструментарий.
Ключевые слова: управление, кризис, антикризисное управление, принципы, методы, инструменты.
Толпежников Р.А. Механизм управления потенциалом предприятия.
В статье рассмотрен экономический контроль финансового потенциала предприятия как важнейшая функция управления
экономическими процессами, которая имеет целевую направленность, что обуславливает ее содержание и специфические способы
реализации. Проведен анализ функции контроля в реализации стратегии управления экономическим, и в частности финансовым
потенциалом, рассмотренный механизм управления потенциалом предприятия.
Ключевые слова: управление, потенциал предприятия, механизм управления, стратегия.
Медвидь Л.И., Говда Г.А. Бюджетирование в охотничьих хозяйствах : методические подходы
В статье рассмотрено главные аспекты применения бюджетирования для проведения эффективного контроля в охотничьих
хозяйствах Украины. Предложено систему операционных бюджетов для планирования затрат на организацию и проведение охоты,
расчета себестоимости предоставленных услуг.
Ключевые слова: бюджетирование, операционные бюджеты, затраты охотничьих хозяйств, услуги по организации и проведению
охоты.
Акименко Н.В., Альхимова И.С., Казнадзей Е.И. Исследование роли технологических инноваций в обеспечении инновационного
развития предприятий
В статье обосновано понятие «технологические инновации», выяснена взаимосвязь технологических инноваций с другими
видами инноваций, исследовано их влияние на развитие предприятия.
Ключевые слова: технологические инновации, технология, инновационное развитие предприятия, внедрение новшества,
конкурентоспособность.
Васильчук Н.А. Система управления персоналом предприятия: теоретические основы
В статье проведен анализ теоретических основ функционирования системы управления персоналом. Рассмотрено модели
управления, принципы, задание, цели, направления и методы управления персоналом, система «кадры».
Ключевые слова: система управления персоналом, оценка, кадры.
Афанасьєв И.Е. Методический подход к оценке экономических результатов проектов разведочных кондиций запасов
железорудного сырья предприятий
Статья посвящена разработке методических подходов и соответствующего комплекса математических моделей оценки
экономических результатов проектов разведывательных кондиций запасов железорудного сырья с учетом риска, где в отличие от
существующих используется имитационное моделирование выхода концентрата из руды как случайной величины распределенной по
произвольному закону.
Ключевые слова: кондиции запасов, риск, моделирование, выход концентрата.
Юрчишена Л.В. Формирование кредитного портфеля коммерческого банка
В статье рассмотрен кредитный портфель коммерческого банка на основании разработанных кредитных программ,
учитывающих отраслевые особенности заемщика и способствующих росту кредитного портфеля банка.
Ключевые слова: кредитный портфель, кредитные программы, кредит.
Бибик Н.В., Гаврилко И.И. Подходы к усовершенствованию методики оценки инвестиционной привлекательности строительных
предприятий
В статье обоснован методический подход к оценке эффективности инвестиционных проектов на фоне усиления инфляционных
процессов и увеличения риска неопределенности в современных условиях рынка. Доказано, что на эффективность инвестиционной
деятельности предприятия наиболее существенно влияют такие факторы: фактор риска и неопределенности; фактор инфляции; влияние
налогов; влияние действующей системы начисления амортизации (износа); источники финансирования инновационной деятельности.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, амортизационные .отчисления, налоги, неопределённость, чистая приведённая
стоимость, внутренняя норма рентабельности, дисконтирование, дисконтированный срок окупаемости.
Яворовая Г.В. Контроль производства сельскохозяйственных предприятий на основе бюджетирования
В условиях рыночной экономики, нестабильность современной экономической системы в Украине значительно осложняет
выполнение планов для достижения поставленной цели товаропроизводителей. Практически отсутствует возможность прогноза
поведения и будущего состояния производственных систем в связи с нестабильностью и непоследовательностью государственной
политики. Все эти факторы еще более усложняются в сельском хозяйстве из-за его специфические особенности. Поэтому необходимо
разрабатывать, внедрять и использовать качественно новую систему управления, в частности бюджетирования и контроля на уровне и
государства, и предприятий, которое должно опираться на эффективную систему информационного обеспечения.
Ключевые слова: бюджетирование, контроль, управление, планирование.
Бакланова В.Г., Попов В.Б. Оптимизационные модели и алгоритмы автоматизированного рабочего места экономиста аналитика.
Изучаются модели и алгоритмы автоматизированного рабочего места экономиста аналитика. Рассматриваются вопросы,
связанные с разработкой системы принятия решений для оценки качества кредитного портфеля. Исследуются современные эвристики, а
именно, оптимизационные дискретные алгоритмы и эволюционные генетические алгоритмы, решающие задачу оптимизации.
Ключевые слова: корпоративная информационная система, автоматизированное рабочее место экономиста аналитика,
генетический алгоритм, модель оптимизации, кредитный портфель, условная и безусловная оптимизация.
Кобзева Е.В. Уменьшение логистических затрат на промышленных предприятиях
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В статье предложены направления уменьшения логистических затрат на промышленных предприятиях, рассмотрена их суть и
организация выполнения
Ключевые слова: логистические затраты, управление логистическими затратами
Маховка В.М. Теоретические аспекты антикризисного управления и его особенности
В статье рассмотрены теоретические основы антикризисного управления предприятием. Дан анализ понятия «антикризисное
управление», рассмотрены подходы к его определению. Проанализированы основные особенности антикризисного управления.
Буян О.А. Механизм формирования корпоративной социальной ответственности предприятия сферы производства
информационных технологий
Изложена суть механизма формирования корпоративной социальной ответственности предприятия сферы производства
информационных технологий: основные его составляющие, принципы, а также субъекты, задачей которых является формирование
механизма КСО на предприятии. Довольно значительное внимание отведено преодолению цифрового разрыва в регионах со слабым
уровнем развития коммуникаций.
Ключевые слова: механизм КСО, информационные технологии, цифровой разрыв, видение, миссия, стратегия.
Виноградов В.В. Методический подход к анализу процесса формирования информационных ресурсов в системе маркетингового
менеджмента предприятий
В статье предложен методический подход к анализу процесса формирования информационных ресурсов в системе
маркетингового менеджмента торгового предприятия.
Ключевые слова: информационные ресурсы, система маркетингового менеджмента, торговые предприятия, внешняя среда
снабжения информацией.
Семенова С.Н. Экономическая сущность денежных потоков и их место в системе стратегического управления финансами
предприятия
В статье раскрыто понятие экономической сущности денежных потоков предприятия, особенностей их оценки, учета и анализа с
точки зрения статического и динамического подходов, определено основные проблемы стратегического управления и анализа денежных
активов и денежных потоков.
Ключевые слова: денежные средства, активы, денежные потоки, статический и динамический подход, стратегическое
управление.
Колос И.В. Экономическая и социальная эффективность деятельности торговых предприятий: сущность и факторы влияния
В статье рассмотрена сущность экономической и социальной эффективности деятельности торговых предприятий.
Охарактеризованы факторы, которые влияют на эффективность деятельности торгового предприятия.
Ключевые слова: экономическая эффективность, социальная эффективность, факторы эффективности, торговое предприятие.
Сухина Л.П. Концептуальные подходы к определению затрат предприятия
В статье проанализированы основные экономические категории при изучении концепции затрат в контексте экономической
теории и современной экономики.
Ключевые слова: затраты, расходы, издержки, выплаты, себестоимость.
Цехла С.Ю. Маркетинговое позиционирование розничных торговых сетей в сфере е-коммерции.
В статье рассмотрено состояние и перспективы развития интернет-маркетинга и стратегий позиционирования в современных
условиях. Представлены результаты исследования уровня удовлетворения информацией как неотъемлемой составляющей
позиционирования, диагностированной для торговых сетей, которые реализуют бытовую технику в г. Симферополь.
Ключевые слова: маркетинг, позиционирование, е-коммерция, информация
Балабаниц А.В. Ключевая маркетинговая компетенция предприятий как объект бенчмаркетингового исследования
В статье раскрыта сущность и показана роль ключевой маркетинговой компетенции в процессе управления маркетингом
взаимодействия предприятия; обоснована необходимость и раскрыто содержание процесса бенчмаркинга ключевой маркетинговой
компетенции предприятия.
Ключевые слова: маркетинг взаимодействия, ключевая маркетинговая компетенция, бенчмаркинг ключевой маркетинговой
компетенции.
Савина Г.Г., Шаповалюк Н.В. Сравнительный анализ дефиниций «социальная реклама» и «социализированная реклама»
Обоснована необходимость четкого размежевания дефиниций "социальная реклама" и «социализированная реклама».
Определены основные классификационные признаки в отличиях указанных дефиниций, исследована роль социализированной рекламы в
обеспечении желательного поведения потребителей.
Ключевые слова: социальная реклама, социализированная реклама, социальные ценности, социальные выгоды, сфера
социальных взаимоотношений, социальные стереотипы, социализация общества, социализация экономики.
Гуменная А.В. Маркетинговый аудит в системе стратегического маркетинга организации
В статье рассмотрена сущность маркетингового аудита и обоснована его роль в системе стратегического маркетинга организации.
Разработана модель маркетингового аудита на основе системы оценочных показателей и объектов аудита.
Билецкая И.М. Особенности маркетинга туристических услуг в современных условиях глобализации
В статье рассматриваются особенности маркетинга в туристической сфере в условиях неопределенности и непредсказуемости
факторов внешней среды предпринимательской деятельности (общественно -экономических и природоклиматических). Особый акцент
сделан на необходимости внедрения концепции «тотального маркетинга» в практику работы предприятий туристической индустрии.
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Ключевые слова: туризм, «экономика впечатлений», тотальный маркетинг, стратегия.
Окландер Т.О., Коробчук П.В. Использование метода технического анализа для прогнозирования спроса в маркетинге
В данной работе были рассмотрены наиболее часто применяемые в практике маркетинга методы прогнозирования спроса.
Предложен метод на основе технического анализа для повышения качества прогноза, который целесообразно применять в сочетании с
другими.
Ключевые слова: прогнозирование, спрос, качественные методы, количественные методы, технический анализ, тренд.
Тягунова Н.М., СпоришО.А. Методичні основи застосування маркетингових стратегій для розвитку туристсько-рекреаційного
комплексу регіону
В статье рассмотрены методические основы применения маркетинговых стратегий для развития туристско-рекреационного
комплекса региона. Дается определение понятия маркетинг территории, рассматриваются его основные составляющие: территориальный
продукт, цена территориального продукта, размещение и распределение территориального продукта, продвижение территории.
Ключові слова: стратегія, маркетингова стратегія, туристсько-рекреаційний комплекс, маркетинг території, імідж території.
Козин Л.В. Влияние социально ответственных инициатив компании на формирование бренда
В статье рассмотрено влияние внедрения в бизнес-практику современного предприятия социально ответственных инициатив на
формирование его бренда, имиджа и уникального рыночного образа.
Ключевые слова: бренд, бренд-менеджмент, корпоративная социальная ответственность (КСО), имидж бренда.
Авраменко И. Особенности конкуренции на рынке кондитерской продукции
В статье рассмотрены особенности проявления монополистической конкуренции и олигополии на рынке кондитерской
продукции.
Ключевые слова: кондитерская промышленность, конкуренция, олигополия, монополистическая конкуренция, дифференциация,
диверсификация.
Завербный А.С., Иващук Н.Л. Анализ опыта развития и реформирования рынков электрической энергии стран Европейского союза
В статье рассмотрены основные способы организации рынков электрической энергии в разных странах ЕС. Охарактеризованы
этапы развития и трансформации этих рынков. Приведены статистические данные о динамике производства и потребления
электроэнергии в некоторых европейских странах. Проведен комплексный анализ зарубежного опыта, проблем и перспектив
либерализации рынков электрической энергии.
Ключевые слова: рынок электрической энергии, вертикально-интегрированная компания, реформирование электроэнергетики.
Барсегян А.Г. Анализ влияния валютной политики Украины на международные инвестиционные потоки
В данной статье рассматривается валютный курс как инструмент влияния на международные инвестиционные потоки.
Обосновывается необходимость оптимизации валютной политики для увеличения притока иностранных инвестиций.
Веселовская Е.Е., Ледян Т.А. Ключевые аспекты внедрения мирового опыта управлением инвестиционного развития
старопромышленных регионов
В статье рассмотрены ключевые аспекты мирового опыта механизма управлением инвестиционного развития
старопромышленных регионов, а именно, проведение реструктуризации угольной отрасли в Германии, Великобритании, Польше,
создание зарубежных промышленных зон, а также перспективы его внедрения в Украине.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное развитие, управление инвестициями.
Перзеке Н.Б. Использование зарубежного опыта государственной политики в сфере банковского инвестиционного кредитования
в Украине
В статье систематизированы главные инструменты государственного влияния на систему банковского инвестиционного
кредитования в контексте реализации национальной инвестиционной политики. Выделены и сгруппированы факторы, условия и
основные проблемы развития банковского инвестиционного кредитования в Украине. Обоснованы предложения по активизации
банковского инвестиционного кредитования предприятий.
Ключевые слова: банковское инвестиционное кредитование, инвестиционная политика, учетная ставка, прямое
административное вмешательство.
Литвинова О.В. Позиционирование устойчивых туристических направлений на мировом рынке туристических услуг
В статье рассматривается место устойчивых туристических направлений на рынке туристических услуг Украины и направления
развития устойчивого туризма на уровне государства.
Ключевые слова: «туристическая сфера», «государственное регулирование», «устойчивый туризм», «решение про путешествие».
Волонцевич Е.Ф. Формирование конкурентоспособности организаций индустрии гостеприимства в Беларуси
В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с повышением конкурентоспособности организаций индустрии
гостеприимства в Беларуси и возможные пути их решения. Особое внимание уделяется выработке единообразной терминологии на
объект управления конкурентоспособностью.
Ключевые слова: конкурентоспособность, индустрия гостеприимства, туристическая индустрия, терминология
Тарасенок А.И. Маркетинг туристских дестинаций в контексте учения о диалоге культур
Маркетинг туристских дестинаций – новое прикладное направление маркетинга в туризме. Теоретическим базисом его успешной
реализации является учение о диалоге культур, глубинный смысл которого раскрыт философской школой В.С. Библера и М.М. Бахтина.
Соблюдение принципов построения диалога культур позволяет успешно реализовывать актуальные направления маркетинга туристских
дестинаций: брендинга и маркетинга взаимоотношений.
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АНОТАЦІЇ
Верба С.Й. Розвиток підприємництва в Автономній Республіці Крим на сучасному етапі
Розглянуто основні напрями розвитку підприємництва в Автономній Республіці Крим на сучасному етапі.
Ключові слова: підприємництво, малий та середній бізнес, регіональна політика, пріоритетні напрями.
Крамаренко В.І., Арсененко А.Ю. Пріоритети формування сприятливого інвестиційного клімату України
Виконано порівняльний рейтинговий аналіз факторів інвестиційного клімату України та постсоціалістичних держав.
Запропоновано метод визначення пріоритетів реформування інвестиційного клімату держави. Визначені основні заходи, спрямовані на
формування сприятливого інвестиційного клімату України у коротко- та середньостроковій перспективі.
Ключові слова: інвестиційний клімат держави, рейтингове управління, державне регулювання.
Колодій С.Ю. Інституціональне регулювання збалансування джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів
держави
В роботі досліджено інституціональні підходи до регулювання збалансування фінансових ресурсів держави. Вказані основні
проблеми, та об’єкти інституціонального регулювання збалансування джерел формування і напрямків використання фінансових ресурсів
держави та запропоновано заходи й інструменти його реалізації
Ключові слова: інституціональне регулювання, фінансові ресурси держави, бюджетний дефіцит, державний борг
Чернелевська О.Л. Кластерні об’єднання і держава
Стаття присвячена розкриттю ролі держави у виборі форми кластерних об’єднань та забезпеченню ефективності їх
функціонування. В статті наведені ознаки та види класифікації кластерів, дано рекомендований перелік можливих учасників та переваг
кластерів. До цих переваг автори віднесли: можливість залучення фінансових засобів у виробництво шляхом об’єднання спільних
фінансових ресурсів, забезпечення доступу до інформаційних ресурсів і обмін інформацією, об’єднання зусиль для підвищення
конкурентоспроможності продукції, об’єднання компонентів виробничого процесу, оптимального планування роботи підприємств
кластера, залучення до роботи наукових та інформаційних установ, об’єднання зусиль в маркетинговій політиці.
Ключові слова: кластер, конкуренція, об’єднання, інновації, держава, стратегія, концентрація.
Вершицький А.В., Марміль Н.А. Проблеми державного регулювання розподілу коштів позабюджетних фондів
Розглянуто проблеми збільшення витрат підприємств у зв'язку з оплатою періоду непрацездатності найманих працівників.
Описано структуру невиробничого травматизму працівників в Україні. Показані щомісячні витрати держави та підприємств на оплату
невиробничого травматизму за даними СМВД ВФСС з ТВП в АРК. Зроблено висновки про формальності розгляду ситуацій і причин
травмування працівників, відсутності системи профілактичних заходів, як на рівні підприємств, так і на рівні держави в цілому,
економічної зацікавленості роботодавців у зменшенні та недопущенню травм невиробничого характеру. Запропоновано організаційноструктурні зміни.
Ключові слова: невиробничий травматизм; відповідальність роботодавця; непрацездатність працівників; попередження
невиробничого травматизму; профілактичні заходи.
Колосюк А.А. Основи державної соціальної політики: теоретичний аспект
Соціальна політика служить одним із найважливіших напрямків державного регулювання економіки, так як метою діяльності
будь-якої держави є досягнення високого рівня добробуту суспільства та створення умов для його подальшого розвитку, а соціальна
політика має саме безпосереднє відношення до вирішення поставлених державою перед собою завдань.
У статті розглядаються теоретичні основи формування державної соціальної політики в Україні в умовах перехідної економіки,
обгрунтована необхідність розробки та впровадження державної соціальної політики, а також виділено ряд пріоритетних напрямів
державної політики в соціальній сфері.
Ключові слова: державна соціальна політика, соціальна сфера, соціальний захист населення.
Луценко В. Г. Співвідношення влади і управління в національній економіці як вектор до мінімізації корупції
У статті приведено науково-практичне обгрунтування стратегічної можливості зниження рівня корумпованості економіки
шляхом вироблення напряму до досягнення балансу важелів влади і управління в національній економіці. Визначено трактування поняття
«корупція», виявлені особливості виникнення корупції при незбалансованому співвідношенні влади і управління в економіках різних
країн. Розроблені рекомендації відносно мінімізації корупції на основі збалансованості владних і управлінських важелів регулювання
національної економіки.
Ключові слова: влада, управління, національна економіка, корупція, тіньова економіка, владно-управлінський апарат.
Танасічук В.С. Особливості соціально-економічної стратифікації в Україні
В статті наведено дослідження деяких теоретичних аспектів соціально-економічної стратифікації в Україні. Розглянуто теоретичні
концепції відносно соціально-економічної стратифікації. Визначено особливості і характерні риси формування і функціонування
соціально-економічних прошарків в Україні.
Ключові слова: соціально-економічне середовище, стратифікація, бідність, національна економіка, особливості, функціонування,
прошарки.
Пашенцев О.І., Пашенцева Г.В. Модель співвідношення природної ренти рекреаційних територій і екологічних витрат
Обґрунтовано залежність природної ренти і екологічних витрат від параметру використання визначеної кількості рекреаційного
ресурсу на прикладі запропонованої моделі.
Ключові слова: природна рента, рекреаційні території.
Воробйов Ю.М., Воробець Т.І. Вплив кількісних чинників на рівень капіталізації фінансових інвестицій на фондовому ринку
України
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У статті здійснюється дослідження чинників, що впливають на рівень капіталізації фінансових інвестицій на фондовому ринку
України. Наводиться класифікація чинників та їх групування за можливістю проведення кількісного та якісного аналізу. З використанням
регресійно-кореляційного аналізу здійснюється оцінка рівня впливу чинників макро- та мікрорівня.
Ключові слова: фінансове інвестування, чинники впливу, зовнішні та внутрішні чинники, капіталізація, фондовий ринок.
Домбровський О.Г. Концепт глокалізації в сучасному економічному просторі: інноваційний вимір
У статті досліджується проблема глокалізації, вирішення якої розкриває ряд сучасних тенденцій економічного розвитку, зокрема
породжену детериторизацією гнучкість мультинаціональних компаній у їх вмінні використовувати глобальні тенденції на власну користь.
Ключові слова: глобалізація, простір, економіка, глокалізація, мультикультуралізм, геоекономіка.
Живко З.Б. Економічний аналіз розрахунків з оплати праці в системі безпеки підприємства
В статті досліджено місце економічного аналізу розрахунків з оплати праці в системі економічної безпеки підприємства.
Визначено основні чинники, що впливають на відхилення у формуванні загального фонду заробітної плати, проблеми, пов’язані з
оплатою праці та економічною безпекою підприємства.
Ключові слова: фонд оплати праці, економічна безпека, концепція економічної безпеки підприємства, система економічної
безпеки підприємства, продуктивність праці, якість праці, мотивація персоналу, плинність кадрів, загроза.
Ботвіна Н.О. Дослідження питання фінансової політики забезпечення сталого розвитку аграрної сфери
Здійснений моніторинг існуючих методологічних проблем формування фінансової політики в контексті реалій сучасної
економічної науки, а також окреслені можливі напрями декомпозиції методологічної платформи фінансової політики забезпечення
сталого розвитку аграрної сфери економіки України.
Ключові слова: фінансова політика, агросфера, сталий розвиток.
Оліферук С.І. Адаптивне управління розвитком сільського господарства
У статті розглянуто організацію управління адаптивного типу розвитком сільського господарства на макрорівні. Запропоновано
шляхи реорганізації зв’язків між компонентами функціональної структури управління в контексті управління адаптивного типу та
сформульовано пропозиції щодо вдосконалення окремих механізмів державного управління в галузі.
Ключові слова: адаптивне управління, сільське господарство, планування розвитку СГ, державне регулювання.
Саврасова А.А. Формування інноваційного розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств регіонів
Розглянуто стан і перспективи економічної інтеграції країни в Євросоюз і Євразійський Союз з позиції модернізації економіки,
обґрунтовано модель життєвого циклу підприємства на основі ситуаційного підходу, проаналізовані проблеми ситуативних стратегій
інноваційного розвитку підприємств регіонів і надані рекомендації зменшення ризику втрат відносно ефективності регіональної політики
в умовах інтеграції України.
Ключові слова: інтеграція, ефективність, регіон, підприємство, ринок, зовнішньоекономічна діяльність, національна економіка,
конкурентні переваги.
Сірош М.В., Садретдінов О.Р. Зростання ролі акціонерних товариств і акціонерного капіталу в економіці України.
У статті досліджено концептуальні засади діяльності акціонерних товариств, а також проаналізовані різні аспекти формування,
обігу та концентрації акціонерного капіталу. Розглянуто основні проблеми, пов'язані з підвищенням ролі акціонерного капіталу в
економіці України.
Ключові слова: акціонерні товариства, акціонерний капітал, випуск акцій, концентрація акціонерного капіталу.
Солоха Д.В. Систематизація цілеполягання в розвитку інноваційного потенціалу регіону
В роботі досліджені основні чинники, стосовно систематизації основних цілей, щодо розвитку інноваційного потенціалу
регіонального рівня. Визначено систему цілей регіону як одну з базових складових національної економічної системи України.
Ключові слова : система цілей, регіон, потенціал, розвиток, інноваційний потенціал.
Туманова О.А., Уніятова О.О. Принципи здійснення екологічного страхування
В статті розглянуті принципи здійснення екологічного страхування із урахуванням його комплексної сутності.
Ключові слова: екологічне страхування, принципи страхування, страхування відповідальності джерел підвищеної небезпеки,
страхування ризиків.
Уніятова О.О. Природоохоронна спрямованість екологічного страхування
У статті обгрунтований економічний механізм відтворення природних ресурсів, запропонована послідовність етапів екологічного
супроводу діяльності підприємства, виділені інструменти виконання функцій екологічного страхування у рамках природоохоронної
спрямованості.
Ключові слова: екологічне страхування, функції екологічного страхування, екологічний супровід діяльності підприємства,
екологічний аудит, екологічний ризик.
Журба І.С. Доступність житла як критерій ефективності програм молодіжної житлової іпотеки: сутність та різновиди
У статті розглянуто сутність та різновиди доступності житла як критерію ефективності програм молодіжної іпотеки.
Ключові слова: доступність житла, іпотека, соціальна доступність.
Білоусова А.О. Інноваційна складова як чинник людського розвитку
В статті доведено, що кінцевою метою інноваційної діяльності є розвиток людини. Людський та інноваційний розвиток
синкретично взаємозв’язані, запропонована модель такого зв’язку. Показано, що інноваційна діяльність впливає на людський розвиток не
самим фактом наявності матеріальних доходів або благ, а тим, як останні використовуються для удосконалення людських можливостей та
свобод.
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Ключові слова: людський розвиток, інновації, інституційне середовище
Барибіна Я.О. Етимологічна сутність та взаємозвязок базових категорій у динамічній моделі «соціально-економічного
потенціалу» споживчої кооперації
Визначено етимологічну сутність понять «соціальний потенціал», «економічний потенціал», «пайовий потенціал» та особливості
їх взаємозв’язку.
Ключові слова: соціальний потенціал, економічний потенціал, пайовий потенціал, споживча кооперація.
Таран-Лала О.М. Діалектична концепція складності системи
У даному дослідженні виявлено особливостей пізнання складних систем, обумовлених притаманною їм системно-діалектичну
природу якості складності.
Ключові слова: теоретико-системні дослідження, особливості систем, системні характеристики, закономірності, складність,
різноманітність, суперечливість, лабільність, альтернативність, стохастичність.
Надворна Г.Г. Теоретико-методичні основи економічного потенціалу підприємств
У статті всебічно вивчено понятійний апарат економічного потенціалу. Його склад і структура. Проаналізовано методичні
розробки з обґрунтування інструментарію управління економічним потенціалом різних фахівців. Виявлено протиріччя функціонування
економічного потенціалу та можливості його вирішення. Сформульовано поняття економічного потенціалу як системи і відповідних до
неї принципів, що буде надалі основоположним для визначення ключових показників оцінки економічного потенціалу.
Ключові слова: економічний потенціал, економічні ресурси, економічні результати, ефективність господарсько-економічної
діяльності.
Данильченко В.О. Підходи до визначення сутності регіонального споживчого ринку
У даній статті автором проведено дослідження різних підходів до визначення сутності регіонального споживчого ринку в
економічній науці. Розглянуто основоположні концепції економічної теорії, маркетингу та державного регулювання, що дозволило
сформулювати більш точне визначення сутності регіонального споживчого ринку в економіці.
Ключові слова: економічна експансія, товарно-грошовий обіг, регіональний споживчий ринок, ринкова інфраструктура, сфери
матеріального і нематеріального виробництва.
Костровець Л.Б. Формування механізмів стимулювання освітньої міграції
У статті розглянуто фактори та детермінанти стимулювання освітньої міграції в Україні, визначено стратегії країн щодо
інтернаціоналізації вищої освіти, досліджено фактори міждержавного перерозподілу освітнього потенціалу.
Ключові слова: міграція, освіта, іноземні студенти, міжнародні міграційні процеси, людський потенціал.
Беганська І.Ю. Джерела розвитку та перспективи розбудови державної системи професійної орієнтації в Україні
У статті розглянуто джерела розвитку та перспективи розбудови державної системи професійної орієнтації в Україні, досліджено
еволюцію професійної орієнтації в нашій країні, надано визначення професійної орієнтації населення, визначено основні положення, що
визначають оптимальні підходи до побудови професійної орієнтації сьогодні.
Ключові слова: професійна орієнтація, трудовий потенціал, система професійної орієнтації, профорієнтаційна робота.
Саричев В.І. Розробка методики дослідження людського розвитку
В статті розглянуто показники, що впливають на інтегральний показник людського розвитку, запропонована структурно-логічна
схема розрахунку модифікованого індексу людського розвитку.
Ключові слова: індекс людського розвитку, людський капітал, «цифрова нерівність», інтегральні індикатори розвитку.
Ханін І.Г. Ґенеза інституційної теорії в сучасних концепціях розвитку світової економіки
У статті розкрито обґрунтовано застосування інструментарію інституціональної теорії в формуванні постіндустріальної та
інформаційної суспільно-економічних формацій.
Ключові слова: інституціональна теорія, неоінституціональна, теорія, фактор, вплив, розвиток, постіндустріальна формація,
інформаційна формація, суспільно-економічна формація.
Дюлічева Ю.Ю., Шарапов О.Д. Математичні моделі у системах кредитного скорінгу
У статті досліджуються особливості застосування дерев рішень, байєсовських мереж, генетичних алгоритмів, методу опорних
векторів до розв’язання задачі кредитного скорінгу
Ключьові слова: кредитний скорінг, дерева рішень, байєсовські мережі, генетичні алгоритми
Солдатов М.О., Горбунов О.В. Аналіз важливості вивчення ризиків етапу кодування процесу розробки програмних продуктів
У даній статті розглянуто етапи процесу розробки програмного продукту з точки зору рівня операційних ризиків на даних етапах,
а також їх ролі по відношенню до етапу кодування.
Кодування, ризик, розробка, програмний, продукт, етап.
Зухба О.М. Інститут етики як чинник економічної поведінки домогосподарства
Проаналізовано вплив інституту етики на економічні рішення домогосподарства. Показано, що економічні рішення
домогосподарства змінювалися з еволюцією етичних поглядів, які в свою чергу були детерміновані розвитком зовнішніх соціальноекономічних умов діяльності господарства.
Ключові слова: економічні інститути, етика, домогосподарство, інституціональна система
Цьохла С.Ю., Цьохла М.О. Формування програми збільшення тривалості курортного сезону в АР Крим
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У статті досліджені суть і чинники сезонності в туризмі. Встановлені причини нерівномірності використання рекреаційного
потенціалу, визначені тривалість відпочинку і економічні наслідки сезонності на рівні регіону і туристської фірми. Розроблений комплекс
заходів щодо збільшення тривалості курортного сезону в АР Крим.
Ключові слова: сезонність, чинники сезонності, тривалість курортного сезону, туристсько-рекреаційний потенціал.
Яковенко І.М. Проблеми розвитку тренінгової діяльності в туристично-рекреаційному комплексі АР Крим
У статті розглянуто стан та проблеми розвитку тренінгів в туристично-рекреаційному комплексі АР Крим. Запропоновано
функції та програма діяльності тренінгового туристичного центру.
Ключові слова: тренінг; туристсько-рекреаційний комплекс; тренінговий туристичний центр.
Мендела І.Я. Аналіз факторів зовнішнього середовища підприємств готельного бізнесу в Івано-Франківській області
В статті проаналізовано фактори зовнішнього середовища підприємств готельного бізнесу в Івано-Франківській області, що
особливо є актуальним в процесі їх діяльності для того, щоб бути успішними та конкурентоспроможними.
Ключові слова: готельний бізнес, зовнішнє середовище, інвестиційний клімат, економічний розвиток, економічна свобода
держави, демографічна ситуація.
Майданевич П.М., Поліщук О.А. Системний підхід щодо управління санаторно-курортною сферою та її установами Автономної
Республіки Крим
У статті розглянуто організаційні основи до системного підходу в управлінні санаторно-курортною сферою Автономної
Республіки Крим: підходи, системні закони й принципи.
Ключові слова: системний підхід, санаторно-курортна сфера, санаторно-курортна установа, об’єкт управління.
Гончарова О.М., Натаров О.М. Модель функціонування та розвитку територіально-галузевого комплексу регіону
У статті на основі запропонованої методології та статистичних даних була розроблена економетрична модель функціонування та
розвитку територіально-галузевого комплексу Велика Ялта, дослідження якостей якої виявило адекватність побудованої моделі та
можливість її успішного використання.
Ключеві слова: територіально-галузевий комплекс регіону, модель, економічний розвиток.
Сурніна К.С. Аналіз регіональних відтворювальних диспропорцій в акціонерних туристичних товариствах криму
В роботі досліджено розвиток акціонерних туристичних товариств в Автономній Республіці Крим, проаналізовано досвід
рішення проблеми усунення територіальної нерівності (регіональних диспропорцій) за кордоном. Запропоновано підходи зм'якшення
відтворювальних диспропорцій, що і створюють блок прийняття управлінських рішень в акціонерних товариствах, заснованих на обліку
зазначених диспропорцій.
Ключові слова: регіональні відтворювальні диспропорції, інноваційні процеси , процвітаючі, стійкого розвитку, стагнуючі,
піонерні регіони
Томілін О.О. Сучасний стан харчової промисловості Полтавського регіону
У статті проведено аналіз стану харчової промисловості Полтавського регіону. Показано основні завдання агропромислового
комплексу Полтавської області та розкрито основні напрямки підвищення ефективності діяльності харчової промисловості Полтавського
регіону.
Ключові слова: харчова промисловість, міжгалузеві економічні відносини, регіональний розвиток, галузева структура харчової
промисловості, агропромисловий комплекс.
Балджи М.Д. Актуальні питання управління економікою охорони здоров’я регіону (на прикладі Одеської області)
В статті розглянуті проблеми охорони здоров’я та запропоновані шляхи вдосконалення системи управління в цій сфері на
регіональному рівні, що передбачають необхідність запровадження обов’язкового соціального медичного страхування та проведення
спеціальної роботи щодо підвищення ефективності функціонування існуючої системи. Висвітлені основні проблеми Одеського регіону та
обґрунтована доцільність забезпечення нових вимог до якості й обсягів медичної допомоги громадянам. Запропоновані конкретні кроки
для підвищення ефективності функціонування існуючої системи охорони здоров’я на рівні регіону.
Худолей В.Ю. Архітектоніка системи забезпечення енергоеффективності функціонування реального сектору регіональної
економіки
Сформовано концепцію формування і реалізації специфічної технології управління забезпеченням енергоефективності
функціонування РПК держави, за яким визначено конститутивні елементи розроблення відповідного типу стратегії в контексті
збалансованості та надійності функціонування реального сектору регіональної економіки України. Запропоновано реформування
територіального устрою розвитку продуктивних сил за рахунок формалізації в їхніх межах десяти каскадів РПК.
Ключові слова. Каскади РПК; стратегія управління; принципи системно-комплексного, об’єктно-цільового та структурноінформаційного підходів.
Оніщук Л.М. Розвиток екотуризму в контексті сталого розвитку туристичної галузі Полтавщини
Розглядаються засади створення привабливого туристичного продукту на прикладі Полтавської області та загальні особливості
вирішення питань розвитку екотуризму в контексті сталого розвитку туристичної галузі області.
Ключові слова: туристичні послуги, маршрути, туристична агентська та туристична операторська діяльність, санаторно-курортні
заклади, екотуризм, етномаршрути, сталий розвиток, туристично-рекреаційні ресурси.
Яковенко Є.В. Перспективні маркетингові позиції районів Криму на рекреаційному ринку
У статті розглянуто перспективи розвитку восьми рекреаційних районів Криму. Запропоновано рекомендації щодо розробки
маркетингових позицій регіональних турпродуктів.
Ключові слова: маркетингова позиція; рекреаційний район; регіональний турпродукт.
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Окуловський О. С. Концепція рівномірного використання туристично-рекреаційного потенціалу АР Крим
У статті представлено основні чинники нерівномірності використання туристично-рекреаційного потенціалу АР Крим,
розглянуто завдання усунення сезонної та територіальної нерівномірності, запропоновано формування додаткових ресурсів туристськорекреаційного потенціалу. Представлено організаційні заходи формування програми рівномірного використання туристичнорекреаційного потенціалу.
Ключові слова: туристсько-рекреаційний потенціал, сезонна нерівномірність, територіальна нерівномірність, організаційні заходи,
формування програми.
Веретьохiн А.В. Аналіз взаємного впливу ресторанного господарства АРК. Та туристичних потоків
У статті розглядається значення ресторанного господарства для розвитку рекреації Кримської автономії. Надано стислий аналіз
взаємного впливу індустрії громадського харчування та туристичних потоків. На підставі статистичних даних виявлено основні сценарії
сезонної економічної активності. Розрахунково визначено «туристична» складова товарообігу ресторанного господарства АРК у
загальному обсязі.
Ключові слова: ресторанне господарство Криму, сезонність, товарооборот ресторанного господарства, туристичні потоки,
рекреаційна привабливість регіону.
Венгер Є.І. Практичні аспекти впровадження маркетингових стратегій вдосконалення територіальної організації господарства
Чернівецької області
Розглядається вплив маркетингових стратегій на вдосконалення територіальної організації господарства регіону. Здійснюється
SWOT-аналіз господарства Чернівецької області, визначаються перспективні варіанти його оптимізації.
Ключові слова: маркетингова стратегія, інформаційно-комунікативні технології, SWOT-аналіз, регіон, територіальна організація
виробництва, оптимізація.
Андрушків Б., Кирич Н., Погайдак О., Мельник Л. До теоретичних основ організації управління реструктуризацією підприємств
в умовах суспільних трансформацій (Аспекти регламентації фінансово-економічної діяльності господарських формувань Економічною
Конституцією України)
У статті визначається сутність реструктуризації промислових підприємств. Запропоновано заходи та методологічні підходи щодо
проведення реструктуризації на промислових підприємствах в умовах економічних реформ. Регламентацію усіх процедурних та
організаційних процесів пропонується здійснювати Економічною Конституцією України.
Ключові слова: управління, реструктуризація, антикризове управління підприємством, комплексність, стабілізація діяльності
підприємства, структурні зміни на підприємстві, Економічна Конституція України.
Апатова Н.В., Кислухіна А.В. Стан та проблеми розвитку малого підприємництва
У статті розглядаються стан та проблеми розвитку малого підприємництва в Україні, на прикладі малого бізнесу м. Євпаторія
показана зміна його структури, виявлено причини недостатнього розвитку малого підприємництва та методи які сприяють його розвитку
на державному та місцевому рівнях.
Ключові слова: підприємництво, малий бізнес, розвиток, проблеми.
Ворошило В.В. Мікроаналіз стану фінансових потоків домашніх господарств України
У статті проаналізовано фінансові потоки домашніх господарств на рівні держави. Розглянуто напрям руху фінансових коштів,
структура фінансового потоку. Виявлено формування негативного чистого фінансового потоку домашніх господарств, у тому числі і в
розрізі секторів економіки.
Ключові слова: фінансові потоки, домашні господарства.
Загорська Д.М. Тенденції розвитку малого бізнесу в Україні
Проведено аналіз статистичних даних щодо розвитку суб’єктів малого бізнесу в Україні. Визначено тенденції розвитку
вітчизняного малого бізнесу. Досліджено структурну організацію ведення малого бізнесу в Україні. Узагальнено регіональні та галузеві
особливості ведення вітчизняного малого бізнесу. Розкрито значення малого бізнесу у структурі різних суб’єктів господарювання, які
функціонують в Україні.
Ключові слова: малий бізнес, малі підприємства, фізичні особи-підприємці, обсяг реалізації, кількість зайнятих.
Пожарицька І.М. Професійний скептицизм при формуванні аудиторського висновку|висновку,виведення|
Дана характеристика професійному скептицизму як компетенції аудитора. Встановлені|установлені| основні позиції
аудиторського висновку|висновку,виведення| щодо|відносно| яких аудитор повинен проявити|виявляти| професійний скептицизм на
завершуючій стадії аудиторської перевірки фінансової звітності.
Ключові|джерельні| слова: компетенції аудитора, професійний скептицизм, аудиторський висновок|висновок,виведення|,
аудиторська документація
Деркач Ю.В. Пенсійне страхування в фінансовій системі державі
У статті розглянуті питання формування системи пенсійного страхування в Україні. Визначено її місце в фінансовій системі
держави. Розглянуто основні напрямки реформування та вдосконалення
Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійне страхування, солідарна та накопичувальний системи
Бєлікова О.Ю. Акціонерна форма господарювання в аспекті когнітивного картірованія
Активне використання в сучасний період розвитку економічних відносин в Україні акціонерної форми господарювання
актуалізує питання її подальшого удосконалення. Своєрідність останньої, а також вагомість психологічного чинника дії зумовили
можливість використання когнітивного підходу в питанні визначення базових концептів розвитку системи акціонування, конкретною
формою прояви якої і виступає акціонерна форма господарювання.
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Скосирська С.В. Складові та інструменти мотивації банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників:
методологічний вимір
Розглянуто існуючі теорії мотивації та визначено складові та інструменти мотивації банківського кредитування
сільськогосподарських товаровиробників, здійснено моніторинг існуючих методологічних проблем, а також окреслено напрями
модернізації мотиваційного механізму банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників.
Ключові слова: банківське кредитування, сільськогосподарські товаровиробники, інструменти мотивації.
Гришаєва Ю.Г., Бериславська А.В. Роль керівництва в процесі управління змінами
Досліджено типи керівництва в контексті організаційних порівнянь та процес управління змінами. Розглянуто основні типології
особистості за стилем поводження відповідно до ролі, яку виконує конкретна особа в процесі прийняття рішення, визначення ролей в
процесі діяльності організації.
Ключові слова: керівництво, організаційні порівняння, зміни, типи особистості (РАЕІ).
Круліковський А.П., Акініна Л.М., Круліковський С.А. Рейтингова модель вибору постачальників системи управління запасами в
умовах нестабільної економічної ситуації
У роботі розглянуто проблеми вибору постачальників підприємства. Проаналізовані основні методи вибору постачальників,
запропонована модель рейтингової оцінки критеріїв з врахуванням коефіцієнта нестабільності динаміки зміни локальних критеріїв вибору
постачальника, а також випадкового характеру величини даних критеріїв.
Ключові слова: управління логістикою, управління запасами підприємства, завдання вибору постачальника, рейтингова оцінка,
коефіцієнт нестабільності.
Круликовський А. П., Черкашин О.С. Застосування методу аналізу ієрархій для порівняння і вибору моделі управління проектом
створення інформаційної системи
У статті розглядається проблема раціонального вибору моделі життєвого циклу для управління проектом розробки інформаційної
системи. Основний зміст дослідження становить аналіз наявних моделей життєвого циклу. На основі унікальних критеріїв, для
розроблювального проекту, методом аналізу ієрархій проводиться вибір відповідної моделі життєвого циклу.
Ключові слова: Життєвий цикл, інформаційна система, модель управління проектом, метод аналізу ієрархій.
Гусєва О.Ю. Удосконалення системної класифікації стратегічних змін: змістовний і процесний контексти
У статті досліджено сутність та еволюцію теоретичних підходів до визначення типології стратегічних змін. Обґрунтовано
принципи системної класифікації змін. Сформульовано класифікаційні ознаки змін у відповідності з ключовими характеристиками
системи. Запропоновано удосконалену класифікацію стратегічних змін з виокремленням змістовного та процесного контекстів.
Ключові слова: Стратегічні зміни, типологія змін, управління стратегічними змінами, класифікація стратегічних змін.
Семенова Ю.А. Методологія формування системи екологічного управління у малому бізнесі
Розглянуто заходи щодо економічного регулювання і стимулювання підприємств у сфері малого бізнесу з точки зору
впровадження систем екологічного управління та оздоровлення навколишнього середовища.
Ключові слова: екологічне управління, економічне регулювання і стимулювання, малий бізнес.
Ушкаренко Ю.В., Ширенко В.Б., Петлюченко В.В. Конкурентоспроможний потенціал кооперативних підприємств: принципи та
структура управління
У статті визначено теоретичне значення конкурентоспроможного потенціалу сільськогосподарських кооперативів та його
складові. Сформульовано принципи та структура управління конкурентоспроможним потенціалом сільськогосподарських кооперативів,
запропонована модель його управління, що дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність, кооперація, сільськогосподарський кооператив, конкурентоспроможний потенціал,
управління конкурентоспроможним потенціалом.
Каталенець А.І., Мацюра С.І., Прокопенко М.О. Проблеми досягнення та умови формування конкурентних переваг підприємства
(за матеріалами ПАТ «КЗРК»)
У статті сформульовано методичні рекомендації стратегії досягнення конкурентних переваг на основі формування системи
економічних показників господарської діяльності підприємства, а також охарактеризовано конкурентні переваги ПАТ «КЗРК» з його
основними конкурентами та надання управлінських рішень щодо їх конкурентоспроможності.
Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність підприємства, стратегія, конкуренція, ефективність, якість, ціна,
рентабельність, витрати, обсяг виробництва.
Гончарова О.М., Тадевосян А.В. Модель оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах впровадження ERP-системи.
У статті запропоновано модель оцінки загального маркетингового ефекту для підприємства, одержаного при впровадженні
інтегрованої інформаційної системи управління. Розроблені етапи загальної схеми оцінки конкурентоспроможності підприємства. Модель
дозволяє здійснювати управління маркетинговою політикою підприємства, з визначенням перспективних цілей та напрямків розвитку.
Ключові слова: конкурентоспроможність, ERP-система, модель, автоматизація.
Василишина Н.Є. Процедури моніторингу, оцінки та діагностики стосунків «службовець-керівник підприємства» як основа
створення сприятливого підприємницького клімату
В статті здійснено аналіз процедур моніторингу, оцінки та діагностики стосунків «службовець-керівник підприємства» з метою
покращення підприємницького клімату в бізнес-середовищі і успішного управління суб’єктами підприємницької діяльності.
Ключові слова: підприємницький клімат, економічний менталітет, галузеві і регіональні суспільні системи, бізнесові технології,
управлінська технологія МВО, моніторинг, управління.
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Радченко Н.В., Каменських О.О. Методика організації обліку і контролю витрат виробництва на підприємстві у ринковій
економіці
У статті розкрито теоретико-методичні і нормативно-правові основи обліку і контролю витрат виробництва, висвітлено напрями
вдосконалення їх організації на підприємстві.
Ключові слова: витрати, облік, контроль, виробництво, підприємство, законодавство, методика, організація, управління.
Рогатенюк Е.В. Антикризове управління підприємством: поняття, принципи, функції, інструментарій
У статті розглянуто методологічні підходи стосовно антикризового управління, що дозволило уточнити зміст даного поняття,
визначити принципи і обґрунтувати відповідний інструментарій.
Ключові слова: управління, криза, антикризове управління, принципи, методи, інструменти.
Толпежніков Р.О. Механізм управління потенціалом підприємства.
У статті розглянутий економічний контроль фінансового потенціалу підприємства як найважливіша функція управління
економічними процесами, яка має цільову спрямованість, що обумовлює її зміст і специфічні способи реалізації. Проведений аналіз
функції контролю в реалізації стратегії управління економічним, і зокрема фінансовим потенціалом, розглянутий механізм управління
потенціалом підприємства.
Ключові слова : управління, потенціал підприємства, механізм управління, стратегія.
Медвідь Л.Г., Говда Г.А. Бюджетування в мисливських господарствах : методичні підходи
У статті розглянуто основні аспекти застосування бюджетування для здійснення ефективного контролю у мисливських
господарствах України. Запропоновано систему операційних бюджетів для планування витрат на організацію та проведення полювань,
визначення собівартості наданих послуг.
Ключові слова: бюджетування, операційні бюджети, витрати, мисливські господарства, послуги з організації та проведення
полювань.
Акименко Н.В., Альхімова І.С., Казнадзей О.І. Дослідження ролі технологічних інновацій у забезпеченні інноваційного розвитку
підприємств
У статті обґрунтовано поняття «технологічні інновації», з’ясований взаємозв’язок технологічних інновацій з іншими видами
інновацій, досліджено їх вплив на розвиток підприємства.
Ключові слова: технологічні інновації, технологія, інноваційний розвиток підприємства, впровадження нововведення,
конкурентоспроможність.
Васильчук Н.О. Система управління персоналом підприємства: теоретичне підґрунтя
У статті здійснено аналіз теоретичного підґрунтя функціонування системи управління персоналом. Розглянуто моделі управління,
принципи, завдання, цілі, напрями і методи управління персоналом, система «кадри».
Ключові слова: система управління персоналом, оцінка, кадри.
Афанасьєв І.Є. Методичний підхід до оцінювання економічних результатів проектів розвідувальних кондицій запасів залізорудної
сировини підприємств
Стаття присвячена розробці методичних підходів і відповідного комплексу математичних моделей оцінювання економічних
результатів проектів розвідувальних кондицій запасів залізорудної сировини з урахуванням ризику, де на відміну від існуючих
використовується імітаційне моделювання виходу концентрату з руди як випадкової величини розподіленої за довільним законом.
Ключові слова: кондиції запасів, ризик, моделювання, вихід концентрату.
Юрчишена Л.В. Формування кредитного портфеля комерційного банку
В статті розглянуто кредитний портфель комерційного банку на основі розроблених кредитних програм, які враховують галузеві
особливості позичальника та сприяють зростанню кредитного портфелю банку
Ключові слова: кредитний портфель, кредитні програми, кредит.
Бібік Н.В., Гаврилко І.І. Підходи до удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості будівельних підприємств
У статті обґрунтовано методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів на фоні посилення інфляційних процесів
і збільшення ризику невизначеності в сучасних умовах ринку. Доведено, що на ефективність інвестиційної діяльності підприємства
найбільш істотно впливають такі чинники: чинник ризику та невизначеності; чинник інфляції; вплив податків; вплив чинної системи
Нарахування амортизації (зносу); джерела фінансування інноваційної діяльності.
Ключові слова: інвестиційні проекти, амортизаційні відрахування, податки, невизначеність, чиста приведена вартість, внутрішня
норма рентабельності, дисконтування, дисконтований термін окупності.
Яворова Г.В. Контроль виробництва сільськогосподарських підприємств на основі бюджетування
В умовах ринкової економіки, нестабільність сучасної економічної системи в Україні значно ускладнює виконання планів для
досягнення поставленої мети товаровиробників. Практично відсутня можливість прогнозу поведінки та майбутнього стану виробничих
систем у зв’язку з нестабільністю й непослідовністю державної політики. Всі ці чинники ще більше ускладнюються в сільському
господарстві через його специфічні особливості. Тому необхідно розробляти, впроваджувати та використовувати якісно нову систему
управління, зокрема бюджетування та контролю на рівні і держави, і підприємств, яка повинна спиратися на ефективну систему
інформаційного забезпечення.
Ключові слова: бюджетування, контроль, управління, планування.
Бакланова В.Г, Попов В.Б. Оптимізаційні моделі та алгоритми автоматизованого робочого місця економіста аналітика
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Вивчаються моделі і алгоритми автоматизованого робочого місця економіста аналітика. Розглядаються питання, пов'язані з
розробкою системи прийняття рішень для оцінки якості кредитного портфеля. Досліджуються сучасні евристики, а саме, оптимізаційні
дискретні алгоритми і еволюційні генетичні алгоритми, вирішальні завдання оптимізації.
Ключові слова: корпоративна інформаційна система, автоматизоване робоче місце економіста аналітика, генетичний алгоритм,
модель оптимізації, кредитний портфель, умовна і безумовна оптимізація.
Кобзєва К.В. Зменшення логістичних затрат на промислових підприємствах
В статті запропоновано напрями зменшення логістичних затрат на промислових підприємствах, розглянуто їх суть та організацію
виконання
Ключові слова: логістичні затрати, управління логістичними витратами
Маховка В.М. Теоретичні аспекти антикризового управління та його особливості
У статті розглянуто теоретичні основи антикризового управління підприємством. Подано аналіз поняття «антикризове
управління», розглянуто підходи до його визначення. Проаналізовано основні особливості антикризового управління.
Буян О.А. Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності підприємства сфери виробництва інформаційних
технологій
В статті викладено сутність механізму формування корпоративної соціальної відповідальності підприємства сфери виробництва
інформаційних технологій: основні його складові, принципи, а також суб’єкти, завданням яких є формування механізму КСВ на
підприємстві. Досить значну увагу відведено подоланню цифрового розриву в регіонах зі слабким рівнем розвитку комунікацій.
Ключові слова: механізм КСВ, інформаційні технології, цифровий розрив, бачення, місія, стратегія.
Виноградов В.В. Методичний підхід щодо аналізу процесу формування інформаційних ресурсів у системі маркетингового
менеджменту підприємств
В статті запропоновано методичний підхід щодо аналізу процесу формування інформаційних ресурсів у системі маркетингового
менеджменту торговельного підприємства.
Ключові слова: інформаційні ресурси, система маркетингового менеджменту, торговельні підприємства, зовнішнє середовище
постачання інформації.
Семенова С.М. Економічна сутність грошових потоків та їх місце в системі стратегічного управління фінансами підприємства
В статті розкрито поняття економічної сутності грошових потоків підприємства, особливостей їх оцінки, обліку та аналізу з точки
зору статичного та динамічного підходів, окреслено основні проблеми стратегічного управління та аналізу грошових активів і грошових
потоків.
Ключові слова: грошові кошти, грошові активи, грошові потоки, статичний і динамічний підхід, стратегічне управління.
Колос І.В. Економічна та соціальна ефективність діяльності торговельних підприємств: сутність та фактори впливу
У статті розглянуто сутність економічної та соціальної ефективності діяльності торговельних підприємств. Охарактеризовані
чинники, що впливають на ефективність діяльності торговельного підприємства.
Ключові слова: економічна ефективність, соціальна ефективність, чинники ефективності, торговельне підприємство.
Сухіна Л.П. Концептуальні підходи до визначення витрат підприємства
У статті проаналізовано основні економічні категорії при вивченні концепції витрат в контексті економічної теорії та сучасної
економіки.
Ключові слова: витрати, виплати, собівартість.
Цьохла С.Ю. Маркетингове позиціювання роздрібних торговельних мереж в сфері е-комерції.
В статті розглянуто стан і перспективи розвитку інтернет-маркетингу і стратегій позиціювання в ньому в сучасних умовах.
Наведено результати дослідження рівня задоволення інформацією як невід’ємною складовою позиціювання, діагностованого для
торгівельних мереж, які реалізують побутову техніку в м. Сімферополь.
Ключові слова: маркетинг, позиціювання, е-комерція, інформація
Балабаниць А.В. Ключова маркетингова компетенція підприємств як об’єкт бенчмаркінгового дослідження
В статті розкрито сутність і показана роль ключової маркетингової компетенції в процесі управління маркетингом взаємодії
підприємства; обґрунтовано необхідність і розкрито зміст процесу бенчмаркінгу ключової маркетингової компетенції підприємств.
Ключові слова: маркетинг взаємодії, ключова маркетингова компетенція, бенчмаркінг ключової маркетингової компетенції.
Савіна Г.Г., Шаповалюк М.В. Порівняльний аналіз дефініцій «соціальна реклама» та «соціалізована реклама»
Обґрунтовано необхідність чіткого розмежування дефініцій «соціальна реклама» та соціалізована реклама. Визначені основні
класифікаційні ознаки відмінностей зазначених дефініцій, досліджено роль соціалізованої реклами у забезпеченні бажаної поведінки
споживачів.
Ключові слова: соціальна реклама, соціалізована реклама, соціальні цінності, соціальні вигоди, сфера соціальних взаємовідносин,
соціальні стереотипи, соціалізація суспільства, соціалізація економіки.
Гуменна О.В. Маркетинговий аудит в системі стратегічного маркетингу організації
В статті розглянуто сутність маркетингового аудиту та обґрунтована його роль в системі стратегічного маркетингу організації.
Розроблено модель маркетингового аудиту на основі системи оціночних показників та об’єктів аудиту.
Білецька І.М. Особливості маркетингу туристичних послуг в сучасних умовах глобалізації світового туристичного ринку
У даній статті розглядаються особливості маркетингу у туристичній сфері у контексті ускладнення умов підприємницького
середовища під впливом зовнішніх суспільно-економічних та природокліматичних некерованих чинників в умовах «економіки вражень».
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При цьому особлива увага приділяється необхідності впровадження концепції «тотального маркетингу» у практику діяльності
підприємств туристичної індустрії.
Ключові слова: туризм, «економіка вражень», тотальний маркетинг, стратегія.
Окландер Т.О., Коробчук П.В. Використання методу технічного аналізу для прогнозування попиту у маркетингу
У даній роботі були розглянуті найбільш часто використовувані у практиці маркетингу методи прогнозування попиту.
Запропоновано метод на основі технічного аналізу для підвищення якості прогнозу, який доцільно застосовувати у поєднанні з іншими.
Ключові слова: прогнозування, попит, якісні методи, кількісні методи, технічний аналіз, тренд.
Тягунова Н.М., Спориш О.А. Методичні основи застосування маркетингових стратегій для розвитку туристсько-рекреаційного
комплексу регіону
У статті розглянуті методичні основи застосування маркетингових стратегій для розвитку туристсько-рекреаційного комплексу
регіону. Дається визначення поняття маркетинг території, розглядаються його основні складові: територіальний продукт, ціна
територіального продукту, розміщення і розподіл територіального продукту, просування території.
Ключові слова: стратегія, маркетингова стратегія, туристсько-рекреаційний комплекс, маркетинг території, імідж території.
Козин Л.В. Вплив соціально відповідальних ініціатив компанії на формування її бренду
У статті розглянутий вплив впровадження у бізнес-практику сучасного підприємства соціально відповідальних ініціатив на
формування його бренду, іміджу і унікального ринкового образу.
Ключові слова: бренд, бренд-менеджмент, корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), імідж бренду.
Авраменко І. Особливості конкуренції на ринку кондитерських товарів
У статті розглянуто особливості прояву монополістичної конкуренції та олігополії на ринку кондитерської продукції.
Ключові слова: кондитерська промисловість, конкуренція, олігополія, монополістична конкуренція, диференціація,
диверсифікація.
Завербний А.С., Іващук Н.Л. Аналіз досвіду розвитку і реформування ринків електричної енергії країн Європейського союзу
В статті розглянуті основні способи організації ринків електричної енергії в різних країнах ЕС. Охарактеризовані етапи розвитку і
трансформування даних ринків. Наведено статистичні дані про динаміку виробництва та споживання електроенергії в деяких
європейських країнах. Проведено комплексний аналіз зарубіжного досвіду, проблем і перспектив лібералізації ринків електричної енергії.
Ключові слова: ринок електричної енергії, вертикально-інтегрована компанія, реформування електроенергетики.
Барсєгян А.Г. Аналіз впливу валютної політики України на міжнародні інвестиційні потоки
У даній статті розглядається валютний курс як інструмент впливу на міжнародні інвестиційні потоки. Обгрунтовується
необхідність оптимізації валютної політики для збільшення припливу іноземних інвестицій.
Веселовська О.Є., Ледян Т.О. Ключові аспекти впровадження світового досвіду управлінням інвестиційного розвитку
старопромислових регіонів
В статті розглянуті ключові аспекти світового досвіду механізму управління інвестиційним розвитком старопромислових
регіонів, а саме, проведення реструктуризації вугільної галузі в Німеччині, Великобританії, Польщі, створення закордонних вільних
промислових зон, а також перспективи його впровадження в України.
Ключеві слова: інвестиції, інвестиційний розвиток, управління інвестиціями.
Перзеке М.Б. Використання закордонного досвіду державної політики у сфері банківського інвестиційного кредитування в Україні
У статті систематизовано головні інструменти державного впливу на систему банківського інвестиційного кредитування у
контексті реалізації національної інвестиційної політики. Виокремлено та згруповано фактори, умови та основні проблеми розвитку
банківського інвестиційного кредитування в Україні. Обґрунтовані пропозиції по активізації банківського інвестиційного кредитування
підприємств.
Ключові слова: банківське інвестиційне кредитування, інвестиційна політика, облікова ставка, пряме адміністративне втручання.
Литвинова О.В. Місце сталих напрямів туризму на світовому ринку туристичних послуг
В статті розглядається місце сталих напрямів туризму на ринку туристичних послуг України та напрями розвитку сталого
туризму на рівні держави.
Ключові слова: «туристична галузь», «державне регулювання», «сталий туризм», «рішення про подорож».
Волонцевич О.Ф. Формування конкурентоспроможності організацій індустрії гостинності в Білорусі
У статті розглядається комплекс проблем, пов'язаних з підвищенням конкурентоспроможності організацій індустрії гостинності в
Білорусі та можливі шляхи їх вирішення. Особлива увага приділяється виробленню однакової термінології на об'єкт управління
конкурентоспроможністю.
Ключові слова: конкурентоспроможність, індустрія гостинності, туристична індустрія, термінологія
Тарасенок О.І. Маркетинг туристских дестинаций в контексте учения о диалоге культур
Маркетинг туристських дестинацій – новий прикладний напрям маркетингу в туризмі. Теоретичним базисом його успішної
реалізації є вчення про діалог культур, глибинний сенс якого розкритий філософською школою В.С. Біблера та М.М. Бахтіна. Дотримання
принципів побудови діалогу культур дозволяє успішно реалізовувати актуальні напрямки маркетингу туристських дестинацій: брендінгу
та маркетингу взаємин.
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ANNOTATION
Verba S. Development of enterprise in Autonomous Republic of Crimea on the modern stage
Basic directions of development of enterprise are considered in Autonomous Republic of Crimea on the modern stage.
Key words: enterprise, small and middle business, regional policy, priority directions.
Kramarenko V., Arsenenko A. Favourable investment climate of Ukraine: priorities of formation
Comparative rating analysis of investment climate factors of Ukraine and post-socialistic states is realized. Method for detection priorities of
investment climate reformation is developed. Basic steps for improvement of investment climate of Ukraine in near- and long-and term outlook are
offered.
Key words: state investment climate, rating management, state administration.
Kolodiy S.Y. Institutional regulation of balancing governmental financial resources
The institutional approaches to the management of balance of governmental financial resources are investigated in the work. Author studies
main problems and objects of institutional regulation of balancing governmental financial resources and shows the main tools of implementation
institutional policy management of balancing governmental financial resources
Keywords: institutional regulation, governmental financial resources, budget deficit, public debt
Chernelevskaya E. Clusters associations and state
Article is devoted disclosing of a role of the state in a choice of forms clusters associations and to maintenance of efficiency of their
functioning. In article signs that classification kinds of clusters are resulted, the recommendatory list of possible participants and advantages clusters is
given. Authors have carried to these advantages: possibility of attraction of means in manufacture by association of the general financial resources,
providing of access to information resources and information interchange, association of efforts to increase of competitiveness of production,
association of components of production, optimum scheduling of the enterprises cluster, attraction to work scientific and information institutes,
association of efforts in the marketing policy.
Key words: cluster, competition, association, innovation, power, strategy and concentration.
Vershitsky A., Marmil N. Challenges of the state regulation of the non-budget funds allocation
The problems of increasing costs of enterprises in connection with the payment period for employees’ disability are considered. The structure
of non-production workers’ traumatism in Ukraine is described. The monthly cost of the state and businesses to be paid for non-production traumatism
according to Simferopol Interdistrict Executive Directorate of Ukrainian Fund of Social Insurance on Temporary Loss of Earning Capacity in the
Autonomous Republic of Crimea are shown. The conclusions about the formalities for dealing with the situations and workers’ injury causes, lack of
preventive measures, both at the enterprise level and at the level of the state in general, the economic interest of employers to reduce and prevent
injuries outside the work are made. Proposed organizational and structural changes are proposed.
Key words: non-production traumatism; employer’s responsibility; disablement incapacity; non-industrial injury prevention, preventive
measures.
Kolosuk A.A. Principles of state social policy: theoretical aspect
Social policy is one of the most important areas of state regulation of the economy, as the goal of any government is to achieve a high level of
well-being of society and the creation of conditions for its further development, and social policy is directly related to the solution of the task of the
state. In her article examines the theoretical basis for the formation of the state social policy in Ukraine is in a transition economy, the necessity of the
development and implementation of state social policy, and identified a number of priorities of the state policy in the social sphere.
Keywords: state social policy, social policy, social protection of the population.
Lutsenko V, G. Correlation Of Power And Management In National Economy As The Vector To Corruption Minimization
In the article scientific and practical ground over strategic possibility of decline of level of corrupted of economy is brought by making of
direction to the achievement of balance of levers of power and management in a national economy. Interpretation of concept is certain «corruption»,
the features of corruption origin are educed at the unbalanced correlation of power and management in the economies of different countries.
Recommendations are worked out in relation to minimization of corruption on the basis of balanced of imperious and administrative levers of
adjusting of national economy.
Keywords: power, management, national economy, corruption, shadow economy, power-administrative vehicle.
Tanasichuk V, S., Features Of Socio-Economic Stratification In Ukraine
In the article the research over of some theoretical aspects of socio-economic stratification in Ukraine is brought. Some theoretical
conceptions of relatively socio-economic stratification are considered. Features and personal touches of forming and functioning of socio-economic
layers are certain in Ukraine.
Keywords: socio-economic environment, stratification, poverty, national economy, features, functioning, layers.
Vorobyev M., Vorobets T. Influence of quantitative factors on the level of capitalization of financial investments at the fund market of
Ukraine
The article is the study of factors that affect the level of capitalization of financial investments in the stock market of Ukraine. A classification
of factors and their grouping by ability of quantitative and qualitative analysis. Using regression-correlation analysis assesses the level of impact factors
of macro and micro level.
Keywords: financial investment, influence factors, external and internal factors capitalization, stock market.
Pashentsev A.I., Pashentseva A.V. The model of the ratio of natural rent of recreational territories and ecological costs
Dependence of a natural rent and ecological costs from parameter of use of a certain quantity of a recreational resource is proved on an
example of the offered model.
Key words: natural rent, recreational territories.
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Dombrovskiy O.G.The concept of glocalization in today's economic space: innovative dimension
The problem of glocalization whose solution reveals a number of modern trends in economic development, in particular problems that are
generated by deterritirialization flexibility of multinational companies in their ability to take advantage of global trends to their advantage.
Keywords: globalization, space, economics, glocalization, multiculturalism, geo-economics.
Zhivko Z. The economic analysis of calculations from payment of labour in the system of safety of enterprise
The article explores the place of economic analysis of wage settlements in the system of economic security company. The main factors
influencing the deviation in the formation of total payroll, issues related to wages and economic security of the enterprise.
Key words: payroll, economic security, the concept of economic security, the system of economic security, productivity, quality of work,
motivation of personnel turnover, the threat.
Botvina N. Research of question of financial policy of providing of steady development of agrarian sphere
The monitoring of existing methodological problems of formation a financial policy in a context of realities of a modern economic science is
carried out. Also possible directions of decomposition the methodological platform of a financial policy of maintenance of a sustainable development
of the Ukrainian agrarian sphere of economy are planned.
Key words: financial policy, agrarian sphere, steady development.
Oliferuk S. Adaptive management of agricultural development
The article considers the organization of adaptive management development of agriculture on the macro level. The ways of reorganizing
relations between components functional structure of governance in the context of adaptive management type and formulated proposals to improve
some mechanisms of state control in the field.
Key words: adaptive management, agriculture, planning for agricultural development, government regulation.
Savrasova А. Formation of strategy of innovative development of external economic connections of enterprises of regions
The state and prospects of economic integration of country are considered in Union from position of modernization of economy, the model of
life cycle of enterprise is reasonable on the basis of situational approach, analyses problems of situation strategies of innovative development of
enterprises of regions the given recommendations of diminishing to the risk of losses in relation to efficiency of regional policy in the conditions of
integration of Ukraine.
Key words: Integration, efficiency, region, enterprise, market, foreign economic activity, competitive edges.
Sirosh N., Sadretdinov O. The increasing role of corporations and equity in the economy of Ukraine.
In this paper the conceptual framework of joint stock companies, as well as to analyze different aspects of the formation, circulation and
concentration of equity. The main problems associated with the increased role of equity in the Ukrainian economy.
Keywords: joint-stock capital, issuance of shares, the concentration of share capital.
Soloha D.V. Systematization of of definition of objectives in the development of the innovation potential of the region
In the work of the main factors for the systematization of the main objectives concerning the development of the innovative potential of the
regional level. Determined by the system of objectives of the region as one of the basic components of the national economic system of Ukraine.
Key words : system of goals, region, capacity, development, innovation potential.
Tumanova E., Uniyatova O. The principles of environmental insurance
The principles of environmental insurance according to its complex nature are studied.
Key words: environmental insurance, principles of insurance, liability insurance, of high-risk sources, risk insurance.
Uniyatova O. Nature protection orientation of environmental insurance
The economic mechanism of reproduction of natural resources is reasonable in the article, the sequence of the stages of ecological
accompaniment of activity of enterprise, distinguished instruments of implementation of functions of ecological insurance are offered within the
framework of nature protection orientation.
Keywords: environmental insurance, functions of environmental insurance, ecological accompaniment of activity of enterprise, ecological
auditing, ecological risk
Zhurba I. Availability of habitation as criterion of efficiency of the programs of youth housing mortgage: essence and varieties
In the article essence and varieties of availability of habitation is considered as a criterion of efficiency of the programs of youth mortgage.
Keywords: availability of habitation, mortgage, social availability.
Belousova A. Innovation component as factor of human development
There are shown that the ultimate goal of innovation activity is human development. Human and innovation development interconnected
syncretic. The model of this interconnection is proposed. It is shown that innovative activity influence on human development not by the fact of
existence of material income or benefits, but how the last one are used to enhance human capabilities and freedoms.
Keywords: human development, innovations, institutional environment.
Taran-Lala E. Dialectical conception of complication of system
In this research it is educed features of cognition of the difficult systems, conditioned inherent to them system-dialectical nature of quality of
complication.
Key words: theoretical and system researches, features of the systems, system descriptions, conformities to law, complication, variety,
contradiction, instability, alternativeness, stochastic.
Nadvornaya G. Theoretical and methodological foundations of the economic potential of enterprises
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The paper thoroughly investigated conceptual machines economic potential. Its composition and structure. Analyzed methodical
management tools to validate the economic potential of various specialists. Showed inconsistencies functioning of the economic potential and its
possible resolution. The notion of economic potential as a system and corresponding to it the principles that will continue to be fundamental to the
identification of key indicators to measure the economic potential.
Key words: economic potential, economic resources, economic results, the effectiveness of economic activities.
Danilchenko V. Approaches to the definition of the regional consumer market
In this article an author is conduct the exploring different approaches to the definition of the regional consumer market in economics.
Examined the basic concepts of economics, marketing, and government regulation that would formulated more precise definition of the nature of the
regional consumer market in the economy.
Key words: economic of the expansion, the commodity of circulation, the regional consumer of market, market of the infrastructure, the
scope of the material and non-material production.
Kostrovets L. Formation mechanisms of stimulating educational migration
The article considers the factors and determinants of migration stimulating education in Ukraine is defined strategy on internationalization of
higher education, studied factors interstate redistribution of educational potential.
Keywords: migration, education, international students, international migration, human potential.
Beganska I. Sources of and prospects for the development of the state system of vocational guidance in Ukraine
The article deals with the sources of and prospects for the development of the state system of vocational guidance in Ukraine, the evolution of
career guidance in our country, defines the professional guidance of the population, the main provisions that define the optimal approach to the
construction of vocational guidance today.
Keywords: vocational guidance, employment potential, the system of vocational guidance, vocational work.
Sarychev V. Development of method of research of human development
In this article the performance affecting integral index of human development, a structural logic calculation of modified human development
index.
Key words: human development index, human capital, the «digital divide», the integral development indicators.
Khanin I. Genesis of institutional theory in modern conceptions of development of world economy
In the article the grounded application of tool of institutional theory is exposed in forming постиндустриальной and informative socialeconomic structures.
Key words: institutional theory, factor, influence, informative structure, social-economic structure.
Dyulicheva Yu.Yu., Sharapov O.D. The mathematical models in credit scoring system
The specialties of the decision trees, Bayesian networks, genetic algorithms, vector support machines usage for the solution of credit scoring
problem are investigated in the paper
Key words: credit scoring, decision trees, Bayesian networks, genetic algorithms
Soldatov M., Gorbunov O.Analysis of the importance of studying risk coding phase of the process of software development
This article describes the phases of the product development in terms of the level of operational risk on these phases, as well as their role in
relation to the coding stage.
Coding, risk, development, program, product, stage.
Zukhba E. Institute of Ethics as factor of household’s economic behavior
There is analyzed impact of the Institute of Ethics on household’s economic decisions. It is shown economic decisions of households have
changed with the evolution of ethical views, which in turn were determined development of external socio-economic conditions of the economy.
economic institutions, ethics, improvement, institutional framework
Tsohla S., Tsohla М. Formation the program to increase of duration of resort season in the Crimea
In the article essence and factors of seasonality is investigational in tourism. Reasons of unevenness of the use of recreational potential are set,
duration of rest and economic consequences of seasonality is certain at the level of region and tourist firm. The complex of measures is developed on
the increase of duration of resort season in the Crimea.
Key words: seasonality, factors of seasonality, duration of resort season, tourist and recreational potential.
Yakovenko I. Problems of training activity in tourism and recreational complex of AR Crimea
The state and the problems of the of training development in the Tourism and Recreational Complex of AR Crimea were considered in this
article. The functions and the program of the training tourist centre were proposed.
Key words: strategy; training; tourism and recreational complex; training tourist centre.
Mendela I. Analyse der Faktoren der Außenwelt der Betriebe des Gasthausesbusineß in Ivano-Frankivsk region
Іn the article the factors of external environment of enterprises of hotel business are analysed in the Ivano-Frankivsk region, which especially
is actual in their activities in order to be successful and competitive.
Key words: hotel business, external environment, investment climate, economic development, economic freedom of the state, demographic
situation.
Goncharova O., Natarov A. The model of regional territorial-industrial complex functioning and development.
On the basis of the methodology and statistics developed an econometric model of the functioning and development of territorial-industrial
complex Big Yalta. The study of the model properties founded the adequacy of the constructed model and the ability of its successful use.
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Keywords: territorial-industrial complex of the region, a model, economic development.
Maydanevich P., Polishchuk E. Approach of the systems to the management a sanatorium-resort sphere and establishments of Autonomous
Republic of Crimea
In the article organizational bases are considered to approach of the systems in a management the sanatorium-resort sphere of Autonomous
Republic of Crimea: approaches, system laws and principles.
Key words: approach of the systems, sanatorium-resort sphere, sanatorium-resort establishment, management object.
Tomilin А. Modern state of food industry of the Poltava region
The analysis of Poltava region foodstuff industry is made in the article. The article shows the main tasks of Poltava region agroindustrial
complex and discloses the main directions of foodstuff industry efficiency increase in Poltava region.
Key words: foodstuff industry, interindustrial economical relations, regional development, foodstuff industry sectoral structure, agroindustrial
complex.
Baldzhi M. Actual questions of management the economy of health of region care (on the example of the Odessa area)
The article deals with health issues. Suggest ways to improve the system of governance in the health sector at the regional level. These
pathways include the need for mandatory social health insurance and the special work to improve the efficiency of the existing system. Highlight the
major problems of the Odessa region. The expediency of the new requirements to the quality and volume of medical assistance. The proposed
concrete steps to improve the functioning of the existing health care system at the regional level.
Khudoley V.G. Architectonics of system of providing of power efficiency of functioning of the real sector of regional economy
The author going is exposed near forming and realization of specific technology of management providing power functioning’s of regional
industrial complexes which constitutive elements are certain for development of the proper type of strategy in the context of providing balanced and
reliability of functioning of the real sector regional economy. Reformation of the territorial mode of development of productive forces is offered due to
formalization in their limits of ten cascades of regional industrial complexes. Grouping of cascades of regional industrial complexes is offered on the
followings types: one directed; to the binary orientation; to the invariant orientation. The resulted classification is based on principles of, complex,
objective-having a special purpose, structural and informative approaches of the systems to authentication of the territorial economic systems in the
context of achievement of effectiveness of management the processes of providing their power efficiency.
Key words. Cascades of regional industrial complexes; management strategy; principles of system-complex, objective-having a special
purpose and structural-informative approaches.
Onishchuk l. Development is in the context of steady development of tourist industry of Poltava
We consider principles of creating an attractive tourism product as an example Poltavа region and common features addressing ecotourism
development in the context of sustainable tourism development in the region.
Key words: travel services, routes, travel agency and tour operator activities, spa resorts, ecotourism, etnomarshruty, sustainable development,
tourism and recreation resources.
Yakovenko J. Perspective marketing positions of Crimean regions on recreational market
The development perspectives of eighth recreational regions of the Crimea were considered in this article. The recommendations for the
development of the regional touristic products marketing positions were proposed.
Key words: marketing position; recreational region; regional touristic product.
Okulovskyi A. The concept of uniform using the tourism and recreation potential of the Crimea
The article presents the main factors irregularity using the tourism potential of the Crimea, problems of seasonal unevenness and territorial
unevenness are considered, proposed the formation of additional resources for tourism and recreation potential. Represented arrangements forming a
uniform program using the tourism and recreation potential.
Keywords: tourism and recreation potential, seasonal unevenness, territorial unevenness, organizational measures, the formation of the
program.
Veretyokhin A. Analysis of the reciprocal influence of Crimean restaurant industry and tourist flows
The article examines the importance of restaurant business for recreational development of the Crimean autonomy. It is provides a brief
analysis of the mutual influence of catering industry and tourism flows. It is revealed the main scenarios of seasonal economic activity, based on the
statistical data. It is defined «tourist» part of commodity turnover Crimean restaurant business, of total.
Key words: Crimean restaurant industry, seasonality trade turnover restaurant business, tourist streams, recreational attractiveness of the
region.
Venger E. the Practical aspects of introduction of marketings strategies of improvement of territorial organization of economy of the
Chernovitskoy area
Influence of marketings strategies is examined on perfection of territorial organization of economy of region. The SWOT-analysis of
economy of the Chernivtsi area is conducted, the perspective variants of his optimization are determined.
Key words: marketing strategy, informatively communicative technologies, swot-analysis, region, territorial organization of production,
optimization.
Andryshkiv B., Kyrych N., Pogaydak O., Melnik L. To theoretical bases of management enterprise restructuring under social transformations
(Aspects of the regulation of financial-economic activity of economic forces economic constitution of Ukraine)
In the article an essence of restructuring is determined,, also measures of its application and methodological approaches on the lead through of
restructuring of industrial enterprises. Regulation of all procedural and organizational processes is proposed to implement the Economic Constitution
of Ukraine.
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Key words: management, restructuring, crisis management, complexity, stabilization of the company, structural changes in the enterprise,
Economic Constitution of Ukraine.
Apatova N., Kislukhina A. The state and problems of development of small business.
In the article, consisting and problems of development of small enterprise is examined of Ukraine, on the example of small business in the
town Evpatoria the changes in its structure, reasons of insufficient development of enterprise and methods for his development on state and region
levels are exposed.
Key words: entrepreneurship, small business, development, problems.
Voroshilo V.V. Analysis of the stasus of the financial flows of households of Ukraine
In the article analyzed the financial flows of households at the level of state. Considered the direction of the flow of financial resources, the
structure of financial flow. Revealed the formation of the negative net financial flow of households, including in the breakdown by sectors of the
economy.
Key words: financial streams, housekeepings.
Zagorskaya D. Trends of small business in Ukraine
Helded the analysis of statistical data on the development of small business in Ukraine. Identified the tendencies of development of domestic
small businesses. Investigated the structural organization of running a small business in Ukraine. Summarized regional and sectoral characteristics of
domestic small businesses. Disclosed the value of small business in the structure of various business entities operating in Ukraine.
Key words: small business, small enterprises, sole proprietor, total sales revenue, employment volume.
Pozharytska I. Professional scepticism at forming of auditor’s opinion |inference,withdrawal|
In the article description is given to professional scepticism as jurisdiction|conusance| of auditor. The principal items of auditor’s opinion are
set in relation to which a auditor must show|display| professional scepticism on the finishing stage of audit of financial reports.
Keywords: jurisdictions|conusance| of auditor’s, professional scepticism, auditor’s opinion |inference,withdrawal|, auditor’s
document|documentation|
Derkach Ju. Pension insurance in the financial system of the state
The questions of the formation of the pension system in Ukraine. Determine its place in the financial system of the state. The main directions
of reform and improvement
Key words: pension, pension insurance, solidarity and storage system
Byelikova E.Y. Joint-stock form in aspect of kognitive mapping
Today the active use of joint-stock form in process of economic relations development in Ukraine determines a question its further
development. The originality of last one, and the psychological factor of influence ponderability predetermined the possibility of cognitive approach
used in the question of basic concepts determination in the system of joint-stock business, which becomes the concrete form of visualization.
Krulikovskiy A., Akynyna L., Krulikovskiy S. Rating model of choice of suppliers of control system by supplies in the conditions of unstable
economic situation
The deals of article is the solving the problem of suppliers choice in the procurement process of the enterprise. Authors analyzed the main
methods for selecting suppliers, proposed the criteria-rated model taking into account the factor of instability of the dynamics of changes in local
supplier selection criteria, as well as the random nature of the value of these criteria.
Key words: logistics management, enterprise inventory management, the problem of choosing a supplier, rating, the coefficient of instability
Krulikovsky A.P., Cherkashin A.S. Application of the analytic hierarchy process to compare and select the model of project management of
the information system
The problem of rational choice models of the life cycle of a project management information system development. The main content of the
study is an analysis of existing models of the life cycle. Based on unique criteria for projects under implementation, analytic hierarchy selects the
appropriate model of the life cycle.
Keywords: Life cycle of the information system, the model of project management, the analytic hierarchy process.
Semenova J.A. Methodology of forming an environmental management system in a small business
Considered measures on economic regulation and promotion of enterprises in the field of small business in terms of the implementation of
environmental management systems and environmental sanitation.
Keywords: environmental management, economic regulation and incentives, small business.
Ushkarenko YU., Shirenko V, Petlyuchenko V. Competitive potential of cooperative enterprises: principles and management structure
The article outlines the theoretical value of competitive potential of agricultural co-operatives and its components. The principles and structure
of management potential competitive agricultural co-operatives, the model of its management, allowing efficient use of available resources company.
Key words: competitiveness, co-operation, agricultural co-operative, competitive potential, managing competitive potential.
Katalеnets А., Matsyurа S., Prokopenko M. Problems of achievements and condition of forming of competitive edges of enterprise (on
materials of PАT «KZRK»)
The paper formulates guidelines strategy to achieve competitive advantage through the formation of economic performance of business
enterprises, and described the competitive advantages of PАT «KZRK» with its main competitors and provide management solutions for their
competitiveness.
Key words: competitive advantage, competitiveness, strategy, competition, efficiency, quality, price, profitability, costs, production volume.
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Goncharova O., Tadevosyan A. Evaluation model of enterprise competitiveness while the ERP-system implements.
The article proposes a model of assessing the overall market effect for the company, obtained by the implementation of an integrated
information management system. Stages of the general scheme of competitivity assessment for the enterprise are developed. The model allows to
control the company marketing policy, while identifying long-term goals and directions of future development.
Keywords: competitiveness, ERP-system, model, automation.
Vasilishina N. Procedures of monitoring, estimation and diagnostic of relations «officer - head of the company»as basis of creation of
favourable enterprise climate
The article analyzes the monitoring, evaluation and diagnostic relations «officer - head of the company» in order to improve the business
climate in the business environment and the successful management of business entities.
Key words: business climate, economic mentality, sectoral and regional social systems, business technology, management technology МВО,
monitoring, management.
Radchenko N., Kamenskikh E. Method of organization of production account and control costs on enterprise in a market economy
Methodological and law bases of account and control of production costs, directions of their improvement examined on enterprise are
examined.
Keywords: expenses, charges, costs, account, control, production, enterprise.
Rogatenyuk E. Crisis management an enterprise: notion, principles, functions, tool
In the article methodological approaches are considered to as it applies to anti to the crisis management, that allowed to specify maintenance
of this notion, define principles and ground the proper tool.
Key words: management, crisis, crisis management, principles, methods, instruments
Tolpezhnikov R. Management mechanism of potential of enterprise.
In the article economic control of financial potential of enterprise as major function of management is considered by economic processes, that
has a having a special purpose orientation, that stipulates her maintenance and specifics of realization. The analysis of function of control in realization
of strategy of management is conducted by economic, and in particular by financial potential, considered mechanism of management by potential of
enterprise.
Key words: management, potential of enterprise, management mechanism, strategy.
Medvid L., Hovda G. Budgeting in the hunting growing: methodical approaches
In the article the basic aspects of application of budgeting are considered for realization of effective control in the hunting growing of Ukraine.
The system of operating budgets is offered for planning of costs on organization and realization of hunts, determination of prime price of the rendered
services.
Keywords: budgeting, operating budgets, costs, hunting growing, services in organization and realization of hunts
Akimenko N., Alhimova I., Kaznadzey E. Investigation of the role of technological innovation in providing innovative enterprise development
In article the concept of "technological innovation", clarified the relationship of technological innovation with other innovations, examine their
impact on the development of the enterprise.
Key words: technological innovation, technology, innovative development, innovation, competitiveness.
Vasilchuk N. The system of management by personnel enterprise theoretical bases
In the article the analysis of theoretical bases functioning of the management system by a personnel is conducted. Case frames, principles,
task, aims, directions and methods of management by a personnel, are considered, system the «shots».
Key words: the system of management by a personnel enterprise, estimation, shots.
Afanasyev I. Methodic approach to estimation of the prospecting conditions projects’ economic results of enterprises iron-ore raw material’s
reserves
The article is devoted to the elaboration of methodic approaches and of the corresponding mathematic models’ complex of the prospecting
conditions projects’ economic results estimation of the iron-ore raw material’s reserves, including risk, where on comparison with the existing ones, the
imitational modeling of the concentrate’s withdrawal from the ore is used as an unexpected value, distributed according to the arbitrary law.
Key words: conditions of reserves, risk, modeling, concentrate’s withdrawal.
Yurchishena L.V. Formation of credit portfolio commercial bank
In the article the credit portfolio of commercial banks is reviewed, that basis on the developed credit programs that take into account the
borrower's particular industry and promote the growth of the loan portfolio.
Keywords: portfolio, loan programs, credit.
Bibik N.V., Gavrylko I.I. Method of evaluation of construction companies investment attraction
The article grounds the methodic approach to estimation of the investment projects' efficiency given the background of the inflationary
processes strengthening and increase in the risk of uncertainty under the current market conditions. It is grounded that the efficiency of the investment
activity of an enterprise is mostly influenced by the following group of factors: factors of risk and uncertainty; factor of inflation; influence of taxes;
influence of the current system of calculating the amortization (depriciation); sources for financing of the innovative activity.
Keywords: investment projects; depreciation deductions; taxes; uncertainty; net present value; internal norm of profitability; discounting;
discounted period of the pay-off.
Yavorovayа G. Production of agricultural enterprises Control on the basis of budgeting, control
In a market economy, the volatility of the current economic system in Ukraine is much more confused ¬ complicate implementation of plans
to achieve the goal of producers. There is virtually no possibility of forecasting behavior and the future of production systems in connection with
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instability and inconsistent government policies. All these factors are further complicated in agriculture because of its specific features. It is therefore
necessary to develop, implement and use the new quality management system, including budgeting and control at the level of the state, and businesses
that must rely on effective information provision.
Key words: budgeting, control, management, planning.
Baklanova V.G, Popov V.B. Optimization models and algorithms workstation economist analyst.
We study the models and algorithms workstation economist analyst. Problems associated with the development of decision support systems
to assess credit quality. Explores modern heuristics, namely discrete optimization algorithms and evolutionary genetic algorithms that solve the
optimization problem.
Keywords: corporate information system, workstation economics analyst, genetic algorithm optimization model, the credit portfolio
optimization problems.
Kobzieva K. Reduction of logistic expenses is on industrial enterprises
In the article directions of reduction of logistic expenses offer on industrial enterprises, their essence and organization of implementation are
considered
Keywords: logistic expenses, management logistic expenses
Mahovka V.M. Theoretical aspects of crisis management and its features
The article deals with the theoretical foundations of crisis management. The analysis of the concept of «crisis management», considered
approach to its definition. The main features of crisis management.
Buyan О. Mechanism of forming of corporate social responsibility of enterprise of sphere of production of information technologies
In article the essence of the mechanism of corporate social responsibility formation of the enterprise of manufacturing information technology
sphere is stated: its basic components, principles, and also the subjects are in charge of mechanism CSR formation at the enterprise. Considerable
enough attention is taken away to overcoming of digital rupture in regions with a weak level of communications development.
Key words: mechanism of CSR, information technology, digital rupture, vision, mission, strategy.
Vynogradov V.V. Methodical approach relation to analysis of process of forming of informative resources in system of marketing
management of enterprises
In the article methodical approach is offered in relation to the analysis of process of forming of informative resources in the system of
marketing management of trade enterprises.
Key words: informative resources, system of marketing management, trade enterprise, external environment of supply of information.
Semenova S. Economic gist of cash flows and their place in the system of strategic management finance enterprise
The article discloses the concept of economic entities cash flow of the enterprise, the peculiarities of their valuation, accounting and analysis
from the point of view of the static and dynamic approaches, problems of the analysis of monetary assets and cash flows.
Key words: cash, cash assets, cash flows, static and dynamic approach, strategic management.
Kolos I.V. Economic and social efficiency of business enterprises: the nature and impact factors
In this article considered the essence of economic and social performance of business enterprises. Describes factors that influence the
effectiveness of the commercial enterprise.
Keywords: economic efficiency, social efficiency, effectiveness factors, commercial establishment.
Sukhina L. Conceptual approaches to estimate the expenses of the enterprise
The article analyzes the main economic categories in the study of cost concept in the context of economic theory and the modern economy.
Keywords: costs, expenses, charges, benefits, prime cost.

Tsohla S. The marketing positioning of retail point-of-sale networks in the field
In the article, consisting and prospects of development of internet-marketing and strategies of positioning is considered of modern terms. The
results of research of level of satisfying with information are presented as by the inalienable constituent of positioning, diagnosed for point-of-sale
networks which will realize a domestic technique in Simferopol.
Key words: marketing, positioning, information
Balabanits A.Benchmarking of key marketing competence
In the article the essence is opened and the role of the key marketing competence in management process of marketing of interaction of the
enterprise is shown; necessity is opened and the benchmarking process maintenance of the key marketing competence of the enterprise is proved.
Key words: marketing of interaction, key marketing competence, alliance of benchmarking.
Biletskayа I. Features of marketing of tourist services in the modern terms of globalization of world tourist market
The article focuses on specific nature of marketing in the sphere of tourism under the conditions of complicated business environment caused
by external social and economic factors as well as by uncontrolled natural and climate conditions that might influence the «experience economy».
The article emphasizes the necessity to adopt the concept of «total marketing» in the activities of the enterprises engaged in travel industry.
Key words: tourism, «experience economy», total marketing, strategy.
Oklander T., Korobchuk P. Use of technical analysis forecasting demand in marketing
In the present work have examined the most frequently used in the practice of marketing methods of forecasting demand. A method is
proposed, based on technical analysis to improve the quality of the forecast, which are useful in combination with others.
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Key words: forecasting, demand, qualitative methods, quantitative methods, technical analіz the trend.
Kozin L. Influence is social responsible initiatives of company on forming of brand
The article deal with the impact of the socially responsible initiatives implementation into the modern enterprise’ usiness practice on the
formation of its brand and unique market image.
Key words: brand, brand-management, corporate social responsibility (CSR), brand image.
Avramenko I. Features of the rivalry in the market of confectionery production
The article describes the features of the manifestation of monopolistic competition and oligopoly in the market of confectionery production.
Key words: confectionery industry, competition, oligopoly, monopolistic competition, differentiation, diversification.
Zaverbny A.S., Iwaszczuk N.L. Analysis experience of the development and reforming of electricity markets in the country of European
Union
The main ways of organizing of the electricity markets around the world are discussed in article. The stages of the development and
transformation of these markets are characterized. The basic sources of obtaining and production of electric energy are analyzed and classified.
Statistical data on the dynamics of production and consumption in some European countries are presented. The complex analysis of the foreign
experience, problems and prospects of the liberalization of electricity markets is performed.
Keywords: electricity market, the vertically integrated companies, reforming the power industry.
Barsyegyan A.G. The analysis of influence of monetary policy in Ukraine on the international investment flows
This article discusses the exchange rate as an instrument of influence on international investment flows. The necessity of optimization of
monetary policy to increase the flow of foreign investment is proved.
Veselovskaya E, Ledyan T. Key aspects of the implementation of the global experience management of investment development of old
industrial regions
The article deals with the key aspects of international experience management mechanism of investment development of old industrial
regions, namely, the restructuring of the coal industry in Germany, Great Britain, Poland; creation of free foreign industrial zones, and also perspectives
for its implementation in Ukraine.
Key words: investments, investment development, investment management.
Perzeke N. Using international experience in government investment lending policy in Ukraine
The paper systematizes the key instruments of government influence on the system of bank investment lending in the context of national
investment policy. It identifies and groups factors, conditions, and basic problems of bank investment lending in Ukraine. The paper substantiates the
proposals to enhance the investment lending to businesses.
Keywords: bank investment lending, investment policy, discount rate, direct administrative intervention.
Lytvynova O.V. A place of sustainable directions on the world travel and tourism market
The article is devoted the role of the sustainable tourist directions on the Ukrainian tourism market. Main directions of sustainable tourism’
development are proposed.
Key words: «tourist’s sphere», «state adjustment», «sustainable tourism», «decision about trip».
Volontsevich E.F. Formation of the competitiveness of the hospitality industry in Belarus
The article examines the complex issues related to improving the competitiveness of the hospitality industry in Belarus and possible solutions.
Special attention is paid to the development of a uniform terminology for object management competitiveness.
Keywords: competitiveness, hospitality, tourism, the terminology
Hosseini S.S.I. Peculiarities of development of tourism industry and use of personnel potential in Islamic Republic of Iran
Economic and sociocultural relations and dependency between countries increase in the period of globalization. Migratory activity of
population, concerning also tourism industry increases as a result of growth in level of living. Development of tourism industry is one of significant
aims taken in a number of countries for the purpose of involving foreign tourists and increase of revenues.
The article deals with the analysis of state policy, including the four programs on socioeconomic development of tourism industry realized in
the IR of Iran. Main directions of development as well as supply of this area with qualified personnel are reviewed.

482

Экономика Крыма №4(41), 2012 год

