
АНОТАЦІЇ

Амоша О.І., Вітушко О.В. Бізнес-процесне
управління та його можливий вплив на українську
вугільну промисловість. – С. 3.

Розглянуто віртуальні корпорації мета-
лургічної чи енергетичної спрямованості,
утворені як процесні команди, що
використовують методи бізнес-процесного
управління, здатні внести зміни до структури
вугільної промисловості.

Ключові слова: вугільна промисловість,
бізнес-процесне управління, віртуальні
корпорації.

Антипенко Д.В., Михальова К.В. Міжнародні
та регіональні аспекти стабілізації економіки на
сучасному етапі розвитку. – С. 181.

Проаналізовано тенденції інноваційного
виробництва і його введення в економічні сег-
менти ринку України. Розглядається сукупний
інноваційний потенціал держави, який є
початковим джерелом виходу країни з
промислової кризи.

Ключові слова: ринок України, промислова
криза, інновації, підприємства.

Білопольський М.Г., Захарченко Д.О. Вико-
ристання альтернативних джерел палива на
промислових підприємствах України. – С. 118.

Розглянуто проблеми та недоліки
централізованої системи теплопостачання, досвід
використання поновлюваних енергетичних
ресурсів у державах Євросоюзу. Виконано аналіз
наявності поновлюваних джерел енергії в Україні
та перспективи використання альтернативних
джерел енергетичних ресурсів. Подано фактори,
що впливають на розвиток альтернативних
джерел енергії. Виявлено найбільш ефективне і
відносно недороге джерело відновлюваного
енергетичного ресурсу (біомаса), значним
потенціалом якого володіє Україна.

Ключові слова: теплопостачання
промислових підприємств, поновлювані
енертичні ресурси, альтернативна енергетика,
біомаса.

Булєєв І.П., Дементьєва Т.А. Науково-методич-
ні підходи до активізації інноваційної діяльності
малого і середнього бізнесу. – С. 147.

Розглянуто чинники, які сприяють
активізації інноваційної діяльності на
промислових підприємствах малого і середнього
бізнесу, до яких належать: інноваційний
потенціал підприємства, трансферт технологій і
кластерна структура організації бізнесу.

Ключові слова: малі підприємства, середні
підприємства, інноваційний потенціал
підприємства, кластер.

Бурлака В.Г. Інноваційний механізм модернізації
нафтового сектору в Україні. – С. 165.

Розглянуто сучасний рівень
нафтовидобувної і нафтопереробної
промисловості, який не задовольняє потреби
національного ринку нафтопродуктів і негативно
впливає на рівень енергобезпеки України.
Модернізацію нафтового сектору пропонується
провести з використанням інноваційного
механізму.

Ключові слова: нафтовий сектор,
нафтопереробка, глибина переробки нафти,
маржа, технологічна структура, нафта,
нафтопродукти.

Важинський Ф.А., Гаврилко П.П.,
Колодійчук А.В. Роль міжнародного
інноваційного та науково-технічного
співробітництва у підвищенні
конкурентоспроможності машинобудівної га-
лузі. – С. 186.

Розглянуто переваги міжнародної науково-
виробничої кооперації для підприємств України в
сучасних умовах. Включення машинобудівного
комплексу України в міжнародну науково-вироб-
ничу кооперацію з іншими країнами світу й ін-
теграційними об’єднаннями є одним із найважли-
віших інструментів підвищення конкуренто-
спроможності в усіх її аспектах.

Ключові слова: конкурентоспроможність,
науково-технічна політика розвитку
машинобудування, міжнародна науково-
виробнича кооперація, міжнародне
співробітництво, інноваційна діяльність.

Ватченко О.Б., Свистун К.О. Аналіз розвитку
промисловості України в умовах
трансформаційних змін. – С. 90.

Досліджуються особливості розвитку
промисловості України, її територіальне
розміщення, структура, стан основних засобів,
інноваційний розвиток, інвестиційні аспекти,
фінансові результати діяльності промислових
підприємств, напрями розвитку.

Ключові слова: промисловість, структура
промисловості, технологічні уклади, основні
засоби, знос, оновлення, рентабельність,
інвестиції, інновації, кластери.

Дорофєєва Г.А., П'янова А.О. Практика
здійснення реструктуризації підприємств:
вітчизняний та зарубіжний досвід. – С. 97.

Узагальнено типові проблеми сучасних
українських підприємств, доведено необхідність
проведення реструктуризації на підприємствах
вугільної галузі України; виділено особливості
реструктуризації вугільних шахт Польщі,
Великобританії та Німеччини. Розглянуто



стратегію реформування вугільної галузі України
і проект реструктуризації підприємств та
розвитку приватного сектору; виявлено
особливості злиття та поглинання, що мали місце
у практиці вітчизняних та зарубіжних
підприємств.

Ключові слова: реструктуризація,
стратегічні альтернативи, вітчизняний та
західний досвід, ринкова економіка країни.

Дронова А.Ю. Рентабельність як складова оцін-
ки ефективності діяльності торговельних
підприємств на ринку нафтопродуктів України.
– С. 140.

Розглянуто систему оцінки рентабельності
діяльності підприємств на ринку нафтопродуктів
з використанням різноманітних методологічних
підходів до визначення системи показників, які
дозволяють ґрунтовно й адекватно відобразити
реальне фінансово-господарське становище
нафтотрейдерів. Проаналізовано основні фактори
впливу на рентабельність підприємств торгівлі
нафтопродуктами.

Ключові слова: рентабельність, оцінка,
ринок нафтопродуктів,торгівля.

Єжакова Н.В. Методичні підходи до
управлінського обліку та аналізу ефективності
інноваційної діяльності й інноваційної
активності підприємств. – С. 135.

Розглянуто методичні  підходи до
управлінського обліку та аналізу ефективності
інноваційної діяльності. Запропоновано систему
показників інноваційної активності підприємстві,
яка є одним з елементів системи комплексної
оцінки інноваційної діяльності і дозволяє
визначити доцільність її подальшого здійснення.

Ключові слова: інноваційна діяльність,
інноваційна активність, аналіз ефективності,
управлінські рішення.

Звягінцева О.Б. Становлення й розвиток теорії
та практики маркетингу в Україні. – С. 21.

Подано еволюцію теоретичних засад та
практичних заходів маркетингу в Україні
починаючи з років Радянського Союзу до
незалежності країни. Зроблено аналіз праць
знаних маркетологів – теоретиків та практиків,
які справили великий вплив на розвиток
маркетингу в Україні.

Ключові слова: маркетинг, доцільність
використання маркетингу, теорія маркетингу,
практика маркетингу, УАМ.

Кендюхов О.В., Кривчиков А.О.,
Шпарьова А.М. Проблеми та перспективи
інноваційного розвитку України. – С. 158.

Показано вплив інноваційних процесів на
конкурентоспроможність національної
економіки. Розкрито основні чинники, які

впливають на інноваційний розвиток економіки.
Визначено головні проблеми інноваційного
розвитку України. Запропоновано й обґрунтовано
ключові пріоритети інвестиційно-інноваційної
політики України.

Ключові слова: інноваційний процес,
розвиток, проблеми, пріоритети,
конкурентоспроможність, національна економіка,
Україна.

Козик В.В., Сидоров Ю.І., Черняк О.Ю.
Інноваційна ємність із точки зору неодарвінізму і
термодинаміки відкритих систем. – С. 128.

Розглянуто проблему інноваційної ємності
підприємства з позицій неодарвіністської
нейтралістської теорії біологічної еволюції і
термодинаміки відкритих дисипативних
структур. Показано, що за аналогією з блочними
мутаціями, які знаходяться в ДНК у латентному
стані, в архіві підприємства має зберігатись
комплект технологічних напрацювань, які
можуть бути використані у форс-мажорних
обставинах. Зроблено висновок, що незважаючи
на майбутні, можливо негативні результати НДР,
ці роботи з метою збільшення інноваційної
ємності фірми мають проводитись на постійній
основі з достатнім фінансуванням.

Ключові слова: неодарвінізм, блочні
мутації, термодинаміка відкритих систем,
інноваційна пропозиція, інноваційна ємність
підприємства.

Корнєєва Т.І. Організація документообігу з об-
ліку витрат на природоохоронну діяльність. –
С. 257.

Проаналізовано теоретичні і практичні
аспекти організації документообігу з обліку
витрат на природоохоронну діяльність. На базі
отриманих результатів запропоновано форми
первинних документів, удосконалено внутрішню
і зовнішню звітність підприємств вугільної
промисловості та їх вугільних шахт, розроблено
графіки документообігу з фінансового і
управлінського обліку витрат при умовах повної
та неповної автоматизації обліку.

Ключові слова: організація
документообігу, витрати на природоохоронну
діяльність, первинні документи, внутрішня
звітність, графік документообігу, вугільні шахти.

Котова Н.І., Кучеренко І.Ю. Мотивація
персоналу агропромислових підприємств:
проблеми та напрями забезпечення. – С. 226.

За результатами дослідження зовнішніх і
внутрішніх причин, що впливають на
мотиваційні пріоритети персоналу
агропромислових підприємств, обґрунтовано
напрями вдосконалення системи мотивації праці
для забезпечення її ефективності.



Ключові слова: мотивація персоналу,
пріоритети, агропромислові підприємства.

Кримова М.О. Життєвий цикл розвитку
конкурентоспроможності фахівця, чинники та
складові його формування. – С. 231.

Проведено теоретико-методологічне до-
слідження конкурентної основи реалізації
здатності до праці. Визначено роль фахівця у
функціонуванні економіки, основних фаз
життєвого розвитку його
конкурентоспроможності, їх змісту, факторів і
складових, які впливають на цей процес.

Ключові слова: конкурентоспроможність
фахівця, здатність до праці, економіка, розвиток.

Крук О.М. Шляхи підвищення ефективності
формування фінансового потенціалу місцевого
бюджету та його оцінка. – С. 220.

Означено фактори, які формують
фінансовий потенціал місцевого бюджету.
Визначено основні шляхи підвищення
ефективності формування фінансового
потенціалу місцевого бюджету. Обґрунтовано
необхідність у формуванні та розробці
методичного підходу до оцінки фінансового
потенціалу місцевого бюджету, пошуку
додаткових джерел його наповнення, яке
сприятиме підвищенню рівня фінансової
незалежності органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: бюджет, фінансовий по-
тенціал, податковий потенціал, неподатковий
потенціал, резерв, оцінка, фактори.

Куценко М.А. Критерії оптимального
забезпечення кадровими ресурсами МНС України.
– С. 253.

Запропоновано критерії оптимального
рівня забезпечення кадровими ресурсами
підрозділів МНС України, які полягають у
мінімальності суми витрат та збитків від
надзвичайних ситуацій.

Ключові слова: кадрові ресурси,
оптимізація, надзвичайні ситуації, збитки.

Кучер В.А. Методичні аспекти аналізу основних
тенденцій розвитку підприємств будівельної
галузі України. – С. 207.

Розглянуто фінансові ресурси, які є
основним чинником економічного зростання.
Проблема правильного й ефективного
проведення діагностики стану фінансового
забезпечення розвитку підприємства є
актуальною й у даний час. Спроможність
підприємства досягнути успіху на ринку
залежить від ефективності управління його
збутової політики. Доведено, що необхідною
складовою такої роботи в умовах жорсткої
ділової конкуренції є достовірні та своєчасні
дані, які можна отримати в результаті проведення

комплексної діагностики оточуючого
зовнішнього та внутрішнього середовища.

Ключові слова: виробництво, промислове
підприємство, фінансове забезпечення, зовнішнє
середовище, конкуренція, тенденції розвитку.

Лазуткіна А.В. Фактори, що впливають на
ефективність мерчандайзингу для провідних
підприємств сокової галузі України. – С. 190.

Розглянуто перелік факторів, що можуть
впливати на ефективність упровадження та
використання основних засобів маркетингових
комунікацій, зокрема мерчандайзингу, та їх
вплив на обсяги збуту продукції підприємств
сокової галузі.

Ключові слова: маркетингові комунікації,
мерчандайзинг, виробник, дистриб'ютор, роз-
дрібна мережа.

Левковська Л.В. Інтеграційні процеси
фінансового та промислового капіталу як
матеріальна основа корпоративного
підприємництва. – С. 57.

Розглянуто інтеграційні процеси
фінансового і промислового капіталу як
матеріальну основу корпоративного
підприємництва. Визначено інтеграцію
фінансового і промислового капіталу як
об'єднання активів компаній, що дає змогу
розширити масштаби присутності в різних
сегментах ринку або диверсифікувати ринки
збуту продукції, яка випускається компанією за
основним видом діяльності.

Ключові слова: інтеграція,
інтегрована корпоративна організація,
фінансовий і промисловий  капітал.

Мархайчук М.М. Формування інвестиційної
стратегії промислового підприємства з
урахуванням очікувань кон’юнктурних змін. – С.
174.

Розроблено класифікацію видів кон’юнк-
тури. Запропоновано використовувати для
формування інвестиційної стратегії підприємства
прогноз різних видів кон’юнктури, що дозволить
досягти балансу між інвестуванням у реальні
активи та здійсненням фінансових інвестицій, а
також обрати найбільш адекватну за рівнем
прогресивності стратегію інвестування.

Ключові слова: інвестиційна стратегія,
промислове підприємство, кон’юнктура.

Осадча Н.В. Митний режим експорт:  алгоритм
реалізації та напрями вдосконалення. – С. 41.

Проаналізовано елементи митних
процедур у межах режиму експорт, побудовано
алгоритми митних операцій та визначено
напрями їх удосконалення.

Ключові слова: алгоритм, експорт, митні
платежі, митне оформлення.



Павлов К.В. Інституційні умови посилення
впровадження інновацій та інвестицій
інтенсивного типу. – С. 154.

Велике значення у процесі підвищення
ефективності суспільного відтворення на основі
посилення впровадження інновацій та інвестицій
інтенсивного типу має створення оптимальних
інституційних умов і припущень. У зв'язку із цим
досліджено фактори формування оптимального
інституційного середовища як основи
інтенсифікації російської економіки.

Ключові слова: інновації та інвестиції,
російська економіка, інституціональне
середовище.

Паліга Н.Б., Світлична Ю.В. Шляхи
запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам
економічній безпеці промислового підприємства.
– С. 197.

Розглядаються шляхи запобігання
внутрішнім та зовнішнім загрозам економічній
безпеці промислового підприємства в розрізі
окремих складових – техніко-технологічної,
фінансової та кадрової.

Ключові слова: економічна безпека
підприємства, складові економічної безпеки
підприємства, зовнішні загрози, внутрішні
загрози.

Романенко В.А. Вплив конкурентної політики на
розвиток машинобудування в Україні. – С. 67.

Досліджуються особливості впливу
конкурентної політики на розвиток
машинобудування в Україні. Висвітлено період
формування конкурентних відносин в Україні.
Показано взаємозв’язок конкуренції та
конкурентоспроможності в машинобудуванні.
Надано пропозиції щодо вдосконалення
конкурентної політики.

Ключові слова: конкурентна політика,
машинобудування, конкуренція та конкуренто-
спроможність.

Саліхова О.Б., Крехівська Н.О. Імпорт в
Україну високотехнологічних товарів
виробничого призначення: проблеми
дослідження, шляхи вирішення. – С. 34.

Досліджено поняття «товари виробничого
призначення», подано власне тлумачення терміна
«високотехнологічні товари виробничого
призначення». Гармонізовано Класифікацію за
широкими економічними категоріями та Перелік
високотехнологічних товарів. Створено базу що-
місячних даних за 2003-2010 рр., яка є підґрунтям
для дослідження та прогнозування зовнішньої
торгівлі ВТТВП.

Ключові слова: товари виробничого
призначення, високотехнологічні товари,
зовнішня торгівля.

Снігова О.Ю. Старопромислові регіони України
в післякризовий період: проблеми ефективного
розвитку. – С. 14.

Проаналізовано стан економіки та
визначено тенденції розвитку старопромислових
регіонів у період виходу із кризи. Обґрунтовано
необхідність диверсифікації економіки
старопромислових регіонів. Установлено
перешкоди проведення ефективної
диверсифікації економіки старопромислових
регіонів. Сформульовано пропозиції щодо
формування умов здійснення ефективної
структурної перебудови економіки
старопромислових регіонів на засадах
диверсифікації.

Ключові слова: старопромислові регіони;
структурна перебудова економіки;
диверсифікація економіки.

Танцюра М.Ю. Економічний аналіз рівня
інформаційного захисту підприємства. – С. 203.

Проведено економічний аналіз рівня ін-
формаційного захисту підприємства.
Сформульовано загальні засади комплексного
підходу до економічного аналізу рівня
інформаційного захисту підприємства.
Запропоновано загальну математичну модель
економічної оцінки рівня інформаційної безпеки
підприємства.

Ключові слова: інформаційний захист,
аналіз рівня захисту, модель оцінки захисту.

Телишевська Л.І. Підвищення інноваційної
активності підприємств за умови реалізації
маркетингової товарної політики. – С. 124.

Розглянуто основні питання щодо
активізації маркетингової товарної політики за
умови впровадження інновацій та підвищення, а
також інноваційної активності підприємства.

Ключові слова: інновації, маркетингова
концепція, маркетингова товарна політика, товар-
на політика, товарна інновація.

Терещенко В.С. Забезпечення майбутніх
платежів як джерело покриття витрат на
ремонт основних засобів і його бухгалтерський
облік. – С. 213.

Доведена необхідність формування укра-
їнськими підприємствами забезпечення
майбутніх витрат на ремонт основних засобів і
розроблена методика його бухгалтерського
обліку.

Ключові слова: основні засоби, поточний
ремонт, капітальний ремонт, аналоговий метод
розрахунку резерву, кошторисний метод
розрахунку резерву.

Ткаченко В.А., Щукін О.І. Мотивація
громадянського суспільства на основі



ініціативної творчої економічної діяльності та
соціалізації суспільства. – С. 239.

Розкривається найважливіше завдання
сьогодення: визнання українським суспільством
розвитку продуктивних сил як загальнонародної
справи; духовне усвідомлення кожним індивідом
і кожним господарюючим суб’єктом своєї
діяльності як виду суспільного служіння нації.

Ключові слова: мотивація, ініціатива,
творчість, діяльність, суспільство, продуктивні
сили.

Фролов В.О. Наукові підходи до формування
механізму мотивації та управління персоналом. –
С. 245.

Розглянуто питання систематизації
класифікаційних ознак персоналу, мотивації його
праці та управління на основі комплексного
підходу. Визначено механізм мотивації та
управління персоналом. Обґрунтовано своє
бачення сутності категорії персоналу, мотивації
та управління його працею.

Ключові слова: мотивація та управління
персоналом, класифікація ознак персоналу,
праця, управління.

Ходарєва О.О., Шульга Л.О. Функціонально-
вартісний підхід до управлінської діяльності:
аналіз і контроль складних систем. – С. 85.

Розглянуто основні принципи
функціонально-вартісного аналізу, підхід до
опису, контролю й аналізу і складних
виробничих систем на підставі даної методики.
Визначено можливість використання
позначеного підходу до поліпшення якості
управлінської діяльності.

Ключові слова: функціонально-вартісний
аналіз, аналіз і контроль, складні виробничі
системи.

Ходико Д.І. Оцінка галузевих показників
продуктивності енергетичного фактора
виробництва у промисловості України. – С. 112.

Проведено економетричне оцінювання
продуктивності енергетичного фактора
виробничої функції Коба-Дугласа для
промисловості України на галузевому рівні.
Наведено приклад використання оцінених
показників продуктивності для характеристики
перешкод для модернізації галузі
тепловиробництва.

Ключові слова: квазі-фіскальний дефіцит,
продуктивність факторів, сезонні коливання,
функція Коба-Дугласа, енергетична
ефективність.

Чеботарьов В.А. Державне регулювання
створення й функціонування формувань
холдингового типу продовольчого комплексу:
проблеми і перспективи. – С. 28.

Досліджуються проблеми становлення та
розвитку холдингів у харчовій та переробній
промисловості, обґрунтовуються пропозиції
щодо законодавчого забезпечення державного
регулювання їх створення й функціонування.

Ключові слова: державне регулювання,
законодавче забезпечення, продовольчий
комплекс, холдинг, харчова та переробна
промисловість.

Чукаєва І.К. Роль нафтового комплексу в
забезпеченні енергетичної безпеки держави. – С.
63.

Проаналізовано роль нафтового комплексу
в забезпеченні енергетичної безпеки держави.
Виявлено основні причини та проаналізовано
фактори його неефективної роботи.
Обґрунтовано заходи, які сприяють досягненню
конкурентних переваг цього сектору економіки.

Ключові слова: нафтовий комплекс,
енергетична безпека країни, економіка.

Шамілева Е.Е. Шляхи підвищення мотивації
ефективності використання трудового
потенціалу. – С. 250.

Розглянута одна з найважливіших проблем
ринкової економіки – мотивації та стимулювання
трудового потенціалу, що постають у процесі
трансформації економіки та формування нового
якісного стану зайнятості, притаманного
ринковим відносинам. Запропоновано практичні
рекомендації щодо генезису мотиваційного
механізму підвищення ефективності
використання вітчизняного трудового потенціалу
за умов становлення соціально орієнтованої
ринкової економіки.

Ключові слова: ефективність, трудовий
потенціал, мотивація, зайнятість.

Швайка М.А., Пельо А.Б. Шляхи подолання
світової фінансової кризи, запровадження
світової резервної валюти і організації
міжнародного банку для управління нею. – С. 8.

Розглядаються причини, які призвели до
виникнення світової фінансової кризи, і
сформульовані рекомендації щодо її подолання.
Зокрема, рекомендується запровадити нову
світову резервну валюту замість американського
долара і створити світовий банк. Даються
рекомендації щодо реформування світової
фінансової системи і здійснення суворого
контролю за емісією грошей.

Ключові слова: світова фінансова криза,
резервна валюта, фінансова система, світовий
банк, світові валютні системи.

Шевчук В.Р., Перфілова О.Є. Удосконалення
системи тарифів як необхідна передумова
переходу до економічних методів державного



регулювання в електроенергетиці України. – С.
104.

Розкрито проблеми тарифного
регулювання вітчизняної електроенергетики та
виявлено причини недієвості спроб його
вдосконалення. Досліджено особливості
формування тарифів на електроенергію в Україні.
Проаналізовано перспективи поліпшення
тарифної політики.

Ключові слова: диференціація тарифів,
дотаційний сертифікат, єдиний тариф, зонний
тариф, незалежний регулятор, перехресне
субсидування, тарифна політика.

Юрик Я.І., Коновалов Ю.І. Передумови
формування та поточний стан галузевої
структури виробництва в Україні. – С. 72.

Досліджено закономірності структурних
зрушень у національній економіці. Визначено
роль держави у їх регулюванні як у контексті сві-
тового досвіду, так і з урахуванням національних
особливостей трансформаційного періоду.

Ключові слова: національна економіка,
промисловість, структура, державне
регулювання.



АННОТАЦИИ

Амоша А.И., Витушко О.В. Бизнес-процессное
управление и его возможное воздействие на
украинскую угольную промышленность. – С. 3.

Рассмотрены виртуальные корпорации
металлургической или энергетической
направленности, образованные как процессные
команды, использующие методы бизнес-
процессного управления, способные внести
изменения в структуру угольной
промышленности.

Ключевые слова: угольная
промышленность, бизнес-процессное управление,
виртуальные корпорации.

Антипенко Д.В., Михалёва Е.В.
Международные и региональные аспекты
стабилизации экономики на современном этапе
развития. – С. 181.

Проанализированы тенденции
инновационного производства и его введение в
экономические сегменты рынка Украины.
Рассматривается совокупный инновационный
потенциал государства, который является
первоначальным источником выхода страны из
промышленного кризиса.

Ключевые слова: рынок Украины,
промышленный кризис, инновации, предприятия.

Белопольский Н.Г., Захарченко Д.А. Использо-
вание альтернативных источников топлива на
промышленных предприятиях Украины. – С. 118.

Рассмотрены проблемы и недостатки цент-
рализованной системы теплоснабжения, опыт ис-
пользования возобновляемых энергетических ре-
сурсов в государствах Евросоюза. Выполнен
анализ наличия возобновляемых источников
энергии в Украине и перспективы использования
альтернативных источников энергетических
ресурсов. Представлены факторы, влияющие на
развитие альтернативных источников энергии.
Выявлен наиболее эффективный и относительно
недорогой источник возобновляемого
энергетического ресурса (биомасса),
значительным потенциалом которого обладает
Украина.

Ключевые слова: теплоснабжение промыш-
ленных предприятий, возобновляемые
энергетические ресурсы, альтернативная
энергетика, биомасса.

Булеев И.П., Дементьева Т.А. Научно-методи-
ческие подходы к активизации инновационной де-
ятельности малого и среднего бизнеса. – С. 147.

Рассмотрены факторы, способствующие
активизации инновационной деятельности на
промышленных предприятиях малого и среднего
бизнеса, к которым относятся: инновационный
потенциал предприятия, трансферт технологий и
кластерная структура организации бизнеса.

Ключевые слова: малые предприятия, сред-
ние предприятия, инновационный потенциал
предприятия, кластер.

Бурлака В.Г. Инновационный механизм
модернизации нефтяного сектора в Украине. – С.
165.

Рассмотрен современный уровень нефтедо-
бывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности, который не удовлетворяет
потребности национального рынка
нефтепродуктов и негативно влияет на уровень
энергобезопасности Украины. Модернизацию
нефтяного сектора предлагается провести с
использованием инновационного механизма.

Ключевые слова: нефтяной сектор,
нефтепереработка, глубина переработки нефти,
маржа, технологическая структура, нефть,
нефтепродукты.

Важинский Ф.А., Гаврилко П.П., Колодийчук А.В.
Роль международного инновационного и научно-
технического сотрудничества в повышении
конкурентоспособности машиностроительной
отрасли. – С. 186.

Рассмотрены преимущества международ-
ной научно-производственной кооперации для
предприятий Украины в современных условиях.
Включение машиностроительного комплекса
Украины в международную научно-
производственную кооперацию с другими
странами мира и интеграционными
объединениями является одним из важнейших
инструментов повышения конку-
рентоспособности во всех ее аспектах.

Ключевые слова: конкурентоспособность,
научно-техническая политика развития
машиностроения, международная научно-
производственная кооперация, международное
сотрудничество, инновационная деятельность.

Ватченко А.Б., Свистун К.А. Анализ развития
промышленности Украины в условиях
трансформационных изменений. – С. 90.

Исследуются особенности развития
промышленности Украины, ее территориальное
размещение, структура, состояние основных
средств, инновационное развитие,
инвестиционные аспекты, финансовые
результаты деятельности промышленных
предприятий, направления развития.

Ключевые слова: промышленность,
структура промышленности, технологические
уклады, основные средства, износ, обновление,
рентабельность, инвестиции, инновации,
кластеры.

Дорофеева А.А., Пьянова А.А. Практика
осуществления реструктуризации предприятий:
отечественный и зарубежный опыт. – С. 97.



Обобщены типичные проблемы
современных украинских предприятий, доказана
необходимость проведения реструктуризации на
предприятиях угольной отрасли Украины;
выделены особенности реструктуризации
угольных шахт Польши, Великобритании и
Германии. Рассмотрены стратегия
реформирования угольной отрасли Украины и
проект реструктуризации предприятий и развития
частного сектора; выявлены особенности слияния
и поглощения, имевшие место в практике
отечественных и зарубежных предприятий.

Ключевые слова: реструктуризация,
стратегические альтернативы, отечественный и
западный опыт, рыночная экономика страны.

Дронова А.Ю. Рентабельность как
составляющая оценки эффективности
деятельности торговых предприятий на рынке
нефтепродуктов Украины. – С. 140.

Рассмотрена система оценки
рентабельности деятельности предприятий на
рынке нефтепродуктов с использованием
различных методологических подходов к
определению системы показателей, позволяющих
основательно и адекватно отразить реальное
финансово-хозяйственное положение
нефтетрейдеров. Проанализированы основные
факторы влияния на рентабельность предприятий
торговли нефтепродуктами.

Ключевые слова: рентабельность, оценка,
рынок нефтепродуктов, торговля.

Ежакова Н.В. Методические подходы к управ-
ленческому учету и анализу эффективности
инновационной деятельности и инновационной
активности предприятий. – С. 135.

Рассмотрены методические подходы к
управленческому учету и анализу эффективности
инновационной деятельности. Предложена
система показателей инновационной активности
предприятий, которая является одним из
элементов системы комплексной оценки
инновационной деятельности и позволяет
определить целесообразность ее дальнейшего
осуществления.

Ключевые слова: инновационная
деятельность, инновационная активность, анализ
эффективности, управленческие решения.

Звягинцева О.Б. Становление и развитие
теории и практики маркетинга в Украине. – С.
21.

Представлена эволюция теоретических прин-
ципов и практических мероприятий маркетинга в
Украине начиная со времени существования
Советского Союза до независимости страны.
Проведен анализ трудов известных маркетологов
– теоретиков и практиков, которые оказали
большое влияние на развитие маркетинга в
Украине.

Ключевые слова: маркетинг,
целесообразность использования маркетинга,
теория маркетинга, практика маркетинга, УАМ.

Кендюхов А.В., Кривчиков А.А., Шпарева А.М.
Проблемы и перспективы инновационного
развития Украины. – С. 158.

Показано влияние инновационных
процессов на конкурентоспособность
национальной экономики. Раскрыты основные
факторы, влияющие на инновационное развитие
экономики. Определены главные проблемы
инновационного развития Украины. Предложены
и обоснованы ключевые приоритеты
инвестиционно-инновационной политики
Украины.

Ключевые слова: инновационный процесс,
развитие, проблемы, приоритеты,
конкурентоспособность, национальная
экономика, Украина.
Козик В.В., Сидоров Ю.И., Черняк О.Ю.
Инновационная емкость с точки зрения
неодарвинизма и термодинамики открытых
систем. – С. 128.

Рассмотрена проблема инновационной
емкости предприятия с позиций нейтралистской
теории неодарвиниста биологической эволюции и
термодинамики открытых дисипативних структур.
Показано, что по аналогии с блочными
мутациями, которые находятся в ДНК в латентном
состоянии, в архиве предприятия должен
храниться комплект технологических наработок,
которые могут быть использованы в форс-мажор-
ных обстоятельствах. Сделан вывод, что невзирая
на будущие, возможно негативные, результаты
НИР, эти работы с целью увеличения
инновационной емкости фирмы должны
проводиться на постоянной основе с достаточным
финансированием.

Ключевые слова: неодарвинизм, блочные
мутации, термодинамика открытых систем,
инновационное предложение, инновационная
емкость предприятия.

Корнеева Т.И. Организация документооборота
по учёту расходов на природоохранную
деятельность. – С. 257.

Проанализированы теоретические и
практические аспекты организации
документооборота по учёту расходов на
природоохранную деятельность. На базе
полученных результатов предложены формы
первичных документов, усовершенствованы
внутренняя и внешняя отчётность предприятий
угольной промышленности и их угольных шахт,
разработаны графики документооборота по
финансовому и управленческому учёту расходов
при условиях полной и неполной автоматизации
учёта.

Ключевые слова: организация документо-
оборота, расходы на природоохранную
деятельность, первичные документы, внутренняя



отчётность, график документооборота, угольные
шахты.

Котова Н.И., Кучеренко И.Ю. Мотивация
персонала агропромышленных предприятий:
проблемы и направления обеспечения. – С. 226.

По результатам исследования внешних и
внутренних причин, влияющих на
мотивационные приоритеты персонала
агропромышленных предприятий, обоснованы
направления совершенствования системы
мотивации труда для обеспечения ее
эффективности.

Ключевые слова: мотивация персонала,
приоритеты, агропромышленные предприятия.

Крук Е.Н. Пути повышения эффективности
формирования финансового потенциала
городского бюджета и его оценка. – С. 220.

Обозначены факторы, формирующие
финансовый потенциал местного бюджета.
Определены основные пути повышения
эффективности формирования финансового
потенциала местного бюджета. Обоснована
необходимость в формировании и разработке
методического подхода к оценке финансового
потенциала местного бюджета, поиске
дополнительных источников его наполнения,
которое будет способствовать повышению уровня
финансовой независимости органов местного
самоуправления.

Ключевые слова: бюджет, финансовый
потенциал, налоговый потенциал, неналоговый
потенциал, резерв, оценка, факторы.

Крымова М.А. Жизненный цикл развития
конкурентоспособности специалиста, факторы
и составляющие его формирования. – С. 231.

Проведено теоретико-методологическое
исследование конкурентной основы реализации
способности к труду. Определена роль
специалиста в функционировании экономики,
основных фаз жизненного развития его
конкурентоспособности, их содержания,
факторов и составляющих, которые влияют на
этот процесс.

Ключевые слова: конкурентоспособность
специалиста, способность у труду, экономика,
развитие.

Куценко М.А. Критерии оптимального
обеспечения кадровыми ресурсами МЧС Украины. –
С. 253.

Предложены критерии оптимального
уровня обеспечения кадровыми ресурсами
подразделений МЧС Украины, которые
заключаются в минимизации суммы расходов и
убытков от чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: кадровые ресурсы,
оптимизация, чрезвычайные ситуации, убытки.

Кучер В.А. Методические аспекты анализа
основных тенденций развития предприятий
строительной отрасли Украины. – С. 207.

Рассмотрены финансовые ресурсы,
которые являются основным фактором
экономического роста. Проблема правильного и
эффективного проведения диагностики состояния
финансового обеспечения развития предприятия
актуальна и в настоящее время. Способность
предприятия достичь успеха на рынке зависит от
эффективности управления сбытовой политики.
Доказано, что необходимой составляющей такой
работы в условиях жесткой деловой конкуренции
являются достоверные и своевременные данные,
которые можно получить в результате
комплексной диагностики окружающей внешней
и внутренней среды.

Ключевые слова: производство, промышлен-
ное предприятие, финансовое обеспечение, внеш-
няя среда, конкуренция, тенденции развития.

Лазуткина А.В. Факторы, влияющие на
эффективность мерчандайзинга для ведущих
предприятий соковой отрасли Украины. – С. 190.

Рассмотрен перечень факторов, влияющих
на эффективность внедрения и использования ос-
новных средств маркетинговых коммуникаций, в
частности мерчандайзинга, и их влияние на объемы
сбыта продукции предприятий соковой отрасли.

Ключевые слова: маркетинговые
коммуникации, мерчандайзинг, производитель,
дистрибьютор, розничная сеть.
Левковская Л.В. Интеграционные
процессы финансового и
промышленного капитала как
материальная основа корпоративного
предпринимательства. – С. 57.

Рассмотрены интеграционные
процессы финансового и
промышленного капитала как
материальная основа корпоративного
предпринимательства. Определена
интеграция финансового и промышленного
капитала как объединения активов компаний,
которое дает возможность расширить масштабы
присутствия в разных сегментах рынка или
диверсифицировать рынки сбыта продукции,
которая выпускается компанией по основному
виду деятельности.

Ключевые слова: интеграция,
интегрированная корпоративная
организация, финансовый и промышленный
капитал.

Мархайчук М.М. Формирование инвестиционной
стратегии промышленного предприятия с учетом
ожиданий конъюнктурных изменений. – С. 174.

Разработана классификация видов конъ-
юнктуры. Предложено использовать для
формирования инвестиционной стратегии
предприятия прогноз различных видов
конъюнктуры, что позволит достичь баланса



между инвестированием в реальные активы и
осуществлением финансовых инвестиций, а
также выбрать наиболее адекватную по уровню
прогрессивности стратегию инвестирования.

Ключевые слова: инвестиционная
стратегия, промышленное предприятие,
конъюнктура.

Осадчая Н.В Таможенный режим экспорт:
алгоритм его использования и направления
совершенствования. – С. 41.

Проанализированы элементы таможенных
процедур режима экспорт, построены  алгоритмы
таможенных операций и определены направления
их совершенствования.

Ключевые слова: алгоритм, экспорт,
таможенные платежи, таможенное оформление.

Павлов К.В. Институциональные условия
усиления внедрения инноваций и инвестиций
интенсивного типа. – С. 154.

Большое значение в процессе повышения
эффективности общественного воспроизводства
на основе усиления внедрения инноваций и
инвестиций интенсивного типа имеет создание
оптимальных институциональных условий и
предпосылок. В этой связи исследуются факторы
формирования оптимальной институциональной
среды как основы интенсификации российской
экономики.

Ключевые слова: инновации и инвестиции,
российская экономика, институциональная среда.

Палига Н.Б., Светличная Ю.В. Пути предот-
вращения внешних и внутренних угроз
экономической безопасности предприятия. –
С. 197.

Рассматриваются пути предотвращения
внешних и внутренних угроз экономической
безопасности предприятия в разрезе отдельных
составляющих – технико-технологической,
финансовой и кадровой.

Ключевые слова: экономическая
безопасность предприятия, составляющие
экономической безопасности предприятия,
внешние угрозы, внутренние угрозы.

Романенко В.А. Влияние конкурентной политики
на развитие машиностроения в Украине. – С. 67.

Исследуются особенности влияния
конкурентной политики на развитие
машиностроения в Украине. Освещен период
формирования конкурентных отношений в
Украине. Показана взаимосвязь конкуренции и
конкурентоспособности в машиностроении. Даны
предложения по усовершенствованию
конкурентной политики.

Ключевые слова: конкурентная политика,
машиностроение, конкуренция и
конкурентоспособность.

Салихова Е.Б, Крехивская Н.О. Импорт в
Украину высокотехнологичных товаров
производственного назначения: проблемы
исследования, пути разрешения. – С. 34.

Исследовано понятие «товары
производственного назначения», представлено
авторское толкование термина
«высокотехнологические товары
производственного назначения».
Гармонизированы Классификация по широким
экономичемким категориям и Перечень
высокотехнологичных товаров. Создана база
ежемесячных данных за 2003-2010 гг., являющаяся
основой для исследования и прогнозирования
внешней торговли ВТТПН.

Ключевые слова: товары
производственного назначения,
высокотехнологичные товары, внешняя торговля.

Снеговая Е.Ю. Старопромышленные регионы
Украины в послекризисный период: проблемы эф-
фективного развития. – С. 14.

Проанализировано состояние экономики
старопромышленных регионов, определены
тенденции их развития в период выхода из
кризиса. Обоснована необходимость
диверсификации экономики старопромышленных
регионов. Установлены факторы, которые
препятствуют эффективной диверсификации
экономики старопромышленных регионов.
Сформулированы предложения по
формированию условий осуществления эф-
фективной структурной перестройки экономики
старопромышленных регионов на базе
диверсификации.

Ключевые слова: старопромышленные
регионы, структурная перестройка экономики;
диверсификация экономики.

Танцюра М.Ю. Экономический анализ уровня ин-
формационной защиты предприятия. – С. 203.

Проведен экономический анализ уровня
информационной защиты предприятия.
Сформулированы общие основы комплексного
подхода к экономическому анализу уровня
информационной защиты предприятия.
Предложена общая математическая модель
экономической оценки уровня информационной
безопасности предприятия.

Ключевые слова: информационная защита,
анализ уровня защиты, модель оценки защиты.

Телишевская Л.И. Повышение инновационной
активности предприятий при условии реализации
маркетинговой товарной политики. – С. 124.

Рассмотрены основные вопросы
активизации маркетинговой товарной политики
при условии внедрения инноваций и повышения,
а также инновационной активности предприятия.

Ключевые слова: инновации,
маркетинговая концепция, маркетинговая



товарная политика, товарная политика, товарная
инновация.

Терещенко В.С. Обеспечение будущих платежей
как источник покрытия расходов на ремонт
основных средств и его бухгалтерский учёт. –
С. 213.

Доказана необходимость формирования
украинскими предприятиями обеспечения
будущих расходов на ремонт основных средств и
разработана методика его бухгалтерского учёта.

Ключевые слова: основные средства,
текущий ремонт, капитальный ремонт,
аналоговый метод расчета резерва, сметный
метод расчета резерва.

Ткаченко В.А., Щукин А.И. Мотивация
гражданского общества на основе инициативной
творческой экономической деятельности и со-
циализации общества. – С. 239.

Раскрывается важнейшая задача
сегодняшнего дня: признание украинским
обществом развития производительных сил как
общенародного дела; духовное осознание
каждым индивидом и каждым хозяйствующим
субъектом своей деятельности как вида
общественного служения нации.

Ключевые слова: мотивация, инициатива,
творчество, деятельность, общество,
производительные силы.

Фролов В.О. Научные подходы к формированию
механизма мотивации и управления персоналом. –
С. 245.

Рассмотрены вопросы систематизации
классификационных признаков персонала,
мотивации его труда и управления на основе
комплексного подхода. Определен механизм
мотивации и управления персоналом. Автор
обосновал свое видение сущности категории
персонала, мотивации и управления его трудом.

Ключевые слова: мотивация и управление
персоналом, классификация признаков персонала,
труд, управление.

Ходарева О.А., Шульга Л.А. Функционально-
стоимостный подход к управленческой
деятельности: анализ и контроль сложных
систем. – С. 85.

Рассмотрены основные принципы
функционально-стоимостного анализа, подход к
описанию, контролю и анализу сложных
производственных систем на основании данной
методики. Определена возможность
использования обозначенного подхода к
улучшению качества управленческой деятельно-
сти.

Ключевые слова: функционально-стоимо-
стный анализ, анализ и контроль, сложные
производственные системы.

Ходыко Д.И. Оценка отраслевых показателей
продуктивности энергетического фактора
производства в промышленности Украины. – С.
112.

Проведено эконометрическое оценивание
продуктивности энергетического фактора в про-
изводственной функции Кобба-Дугласа для
промышленности украины на отраслевом уровне.
приведен пример использования оцененных
показателей для характеристики препятствий к
модернизации отрасли производства тепла.

Ключевые слова: квази-фискальный
дефицит, продуктивность факторов, сезонные
колебания, функция Кобба-Дугласа,
энергетическая эффективность.

Чеботарёв В.А. Государственное регулирование
создания и функционирования формирований
холдингового типа продовольственного
комплекса: проблемы и перспективы. – С. 28.

Исследуются проблемы становления и
развития холдингов в пищевой и
перерабатывающей промышленности,
обосновываются предложения по
законодательному обеспечению
государственного регулирования их создания и
функционирования.

Ключевые слова: государственное
регулирование, законодательное обеспечение,
продовольственный комплекс, холдинг, пищевая
и перерабатывающая промышленность.

Чукаева И.К. Роль нефтяного комплекса в
обеспечении энергетической безопасности
страны. – С. 63.

Проанализирована роль нефтяного
комплекса в обеспечении энергетической
безопасности страны. Выявлены основные
причины и проанализированы факторы его
неэффективной работы. Обоснованы меры,
способствующие достижению конкурентних
преимуществ этого сектора экономики.

Ключевые слова: нефтяной комплекс,
энергетическая безопасность страны, экономика.

Шамилева Э.Э. Пути повышения мотивации
эффективности использования трудового
потенциала. – С. 250.

Рассматривается одна из важнейших
проблем рыночной экономики – мотивация и
стимулирование трудового потенциала, которые
проявляются в процессе трансформации
экономики и формирования нового качественного
состояния занятости, присущего рыночным
отношениям. Предложены практические
рекомендации относительно генезиса
мотивационного механизма повышения
эффективности использования отечественного
трудового потенциала при условиях становления
социально ориентированной рыночной
экономики.



Ключевые слова: эффективность, трудовой
потенциал, мотивация, занятость.

Швайка М.А., Пельо А.Б. Пути преодоления
мирового финансового кризиса, внедрения
мировой резервной валюты и организации
международного банка для управления ею. – С. 8.

Рассматриваются причины, которые
привели к возникновению мирового финансового
кризиса и сформулированы рекомендации по его
преодолению. В частности, рекомендуется ввести
новую мировую резервную валюту вместо
американского доллара и создать всемирный
банк. Даются рекомендации по реформированию
мировой финансовой системы и осуществлению
строгого контроля над эмиссией денег.

Ключевые слова: мировой финансовый
кризис, резервная валюта, финансовая система,
всемирный банк, мировые валютные системы.

Шевчук В.Р., Перфилова А.Е.
Совершенствование системы тарифов как
необходимое условие перехода к экономическим
методам государственного регулирования в
электроэнергетике Украины. – С. 104.

Раскрыты проблемы тарифного
регулирования отечественной электроэнергетики
и выявлены причины недейственности попыток
его усовершенствования. Исследованы
особенности формирования тарифов на
электроэнергию в Украине. Проанализированы
перспективы улучшения тарифной политики.

Ключевые слова: дифференциация
тарифов, дотационные сертификаты, единые
тарифы, зонные тарифы, независимый регулятор,
перекрёстное субсидирование, тарифная
политика.

Юрик Я.И., Коновалов Ю.И. Предпосылки фор-
мирования и текущее состояние отраслевой
структуры производства в Украине. – С. 72.

Исследованы закономерности структурных
сдвигов в национальной экономике. Определена
роль государства в их регулировании как в
контексте мирового опыта, так и с учетом наци-
ональных особенностей трансформационного пе-
риода.

Ключевые слова: национальная экономика,
промышленность, структура, государственное
регулирование.



ABSTRACTS

Amosha O.I., Vitushko O.V. Business-process
management and its impact on Ukraine’s coal
mining. – P. 3.

The paper deals with virtual corporations of
metallurgical or power-producing type created as the
process teams which use business-process
management methods and are able to make changes
in the structure of the coal industry.

Keywords: coal industry, business-process
management, virtual corporation.

Antypenko D.V., Mykhalyova K.V. International
and regional aspects of economic stabilization in the
present stage of development. – P. 181.

The paper analyses the trends in the
innovative production and its introduction in the
economic segments of Ukraine’s market. A total
innovation potential of the state that is the primary
way out from the crisis in the country is considered.

Keywords: Ukraine’s market, industrial crisis,
innovations, enterprises.

Bilopolskyi M.G., Zakharchenko D.O. Usage of
alternative fuel resources at the industrial
enterprises of Ukraine. – P. 118.

The paper focuses on the problems and
drawbacks of a centralized heat-supply system and
the experience of EU countries in using renewable
energy resources. The authors analyze renewable
energy resources available in Ukraine and prospects
for using alternative energy resources. The factors
which have impact on the development of alternative
energy resources are described. The most effective
and not too expensive renewable energy resource
(biomass) is discussed the potential of which is
sufficient enough in Ukraine.

Keywords: heat supply of industrial
enterprises, renewable energy resources, alternative
energy resources, biomass.

Buleev I.P., Dementуeva Т.A. Scientific-methodical
approaches to activation of innovative activity of
small and middle-sized business. – P. 147.

The paper describes the factors providing
innovative activity at the industrial small and
middle-sized enterprises. They include innovative
potential of the enterprise, transfer of technologies
and a cluster structure of business organization.

Keywords: small enterprises, middle-sized
enterprises, innovative potential of enterprise,
cluster.

Burlaka V.G. Innovation mechanism of Ukraine’s
oil sector modernization. – P. 165.

The paper presents state-of-the art analysis of
the current condition of Ukraine's oil and oil
processing industries, which no longer meet the
neeeds of the national oil products market and has a
negative impact on country's energy security. The
article proposes an innovation-based scheme of
Ukraine’s oil sector modernization.

Keywords: oil sector, oil refinement, depth of
oil refinement, margin, technological structure, oil,
oil products.

Chebotaryov V.A. Government regulation of
establishing and functioning of holding companies in
the food complex: problems and perspectives. – P.
28.

The problems concerning establishment and
development of holding companies in the food and
processing industry are investigated, and the
proposals on legislative support to government
regulation of holdings establishing and functioning
are well-grounded.

Keywords: government regulation, legislative
support, food complex, holding company, food and
processing industry.

Chukaeva I.K. Role of the oil complex in ensuring
country’s energy security. – P. 63.

The paper analyses the role of the oil complex
in ensuring energy security. The main reasons and
factors of its inefficient work are identified and
analysed. The measures that contribute to
achievement of the competitive advantages of this
sector of the economy are grounded.

Keywords: oil complex, country’s energy
security, economy.

Dorofeeva H.A., Pyanova A.O. Practice in
restructuring enterprises: home and foreign
experience. – P. 97.

The paper generalizes typical problems of
modern Ukrainian enterprises and proves the
necessity of restructuring mining enterprises of
Ukraine. The features of restructuring coal mines in
Poland, Great Britain and Germany are defined.
Strategy of reforming the coal industry of Ukraine
and the project of restructuring the enterprises and
private sector development are considered. The
features of M&A taken place in practice of home and
foreign enterprises are revealed.

Keywords: restructuring, strategic
alternatives, home and western experience, market
economy of country.



Dronova A.Yu. Profitability as a component of
assessment of the trade companies performance on
Ukraine’s market of oil products. – P. 140.

The article describes the system for assessing
the profitability of enterprises on the oil market using
various methodological approaches to definition of
the system of indicators which provide a thorough
and adequate reflection of the real financial and
economic situation with oil traders. The main factors
having influence on the profitability of enterprises -
traders of oil products are analysed.

Keywords: profitability, assessment, oil
products market, trade.

Ezhakova N.V. Methodical approaches to
managerial accounting and analysis of efficiency of
enterprises’ innovative activity. – P. 135.

The article deals with methodical approaches
to managerial accounting and analysis of the
innovative activity efficiency. The author offers a
system of indicators for enterprises’ innovative
activity, which is one of the elements of the system
of a complex assessment of innovative activity that
allows to determine whether its further realization is
expedient.

Keywords: innovative activity, analysis of
efficiency, managerial decisions.

Frolov V.O. Scientific approaches to motivational
mechanism formation and personnel management. –
P. 245.

The paper deals with systematization of
classification attributes of personnel, labour
motivation and management on the basis of a
comprehensive approach. The mechanism of
motivation and personnel management is defined.
The author gives grounds for his own view of the
category personnel, as well as labour motivation and
management.

Keywords: motivation and personnel
management, classification attributes of personnel,
labour, management.

Kendyukhov O.V., Kryvchykov A.O., Shparyo-
va A.M. Problems and prospects for innovation-
based development of Ukraine. –P. 158.

The influence of innovation processes on
the competitiveness of the national economy is
shown. The author unveils main factors having
influence on the innovation-based development of
the economy. Key problems of the innovation-based
development of Ukraine are identified, and priorities
in the investment and innovation policy of Ukraine
are proposed and confirmed.

Keywords: innovation process, development,
problems, priorities, competitiveness, national
economy, Ukraine.

Khodareva O.O., Shulga L.O. Functional and cost-
based approach to managerial activity: analysis and
control over complex systems. – P. 85.

The paper deals with basic principles of a
functional-cost analysis. The approach to
description, control and analysis of complex
production systems on the basis of the given methods
is presented. The possibility of using the above
approach to improvement of managerial activity
quality is evaluated.

Keywords: functional-cost analysis, analysis
and control, complex production systems.

Khodyko D.I. Estimation of sector coefficients for
energy productivity in the Ukrainian industries. –
P. 112.

An econometric estimation of energy factor
productivity in Cobb-Douglas production function is
performed for the Ukrainian industries on a sector
level. As an example, the estimated indicators are
used to assess the challenges for modernization of
heat-generating industry.

Keywords: quasi-fiscal deficit, factors pro-
ductivity, seasonal fluctuations, Cobb-Douglas
function, energy efficiency.

Korneeeva T.І. Organizing a flow of documents on
accounting nature protection activity expenditures. –
P. 257.

The article analyses theoretical and practical
aspects of accounting nature protection expenditures.
Based on results of the analysis, the forms of primary
documents are offered, internal and external
accounting of mining enterprises and coal mines has
been improved, and the record-keeping schedules for
financial and managerial accounting of expenditures
under complete and incomplete automation have
been developed.

Keywords: organization of a flow of
documents, nature protection activity expenditures,
primary documents, internal accounting, record-
keeping schedule, coal mines.

Kotova N.I., Kucherenko I.Yu. Motivation of
personnel of agricultural enterprises: problems and
ways of providing. – P. 226.

As a result of studying the external and
internal reasons which have influence on priorities in
motivation of agroindustrial enterprises’ personnel,
the ways of improving the system of labour
motivation are well-grounded in order to provide its
efficiency.

Keywords: motivation of personnel, priorities,
agricultural enterprises.



Kozyk V.V., Sydorov Yu.I., Chernyak O.Yu.
Innovative capacity from point of Neo-Darvinism
and thermodynamics of open systems. – P. 128.

The problem of innovative capacity of a firm
is considered from positions of Neo-Darvinism
neutral theory of biological evolution and thermody-
namics of open dissipative structures. It is shown
that by analogy with sectional mutations which are in
DNA in abeyance the archive of a firm should
contain a set of technological developments which
can be used under force-majeure situation. A
conclusion is made that, without regard to the future,
the results of R&D may be negative; to increase the
innovative capacity of the firm these works must be
conducted constantly and be funded sufficiently
enough.

Keywords: Neo-Darvinism, sectional
mutations, thermodynamics of open systems, offer of
innovations, innovative capacity of a firm.

Kruk O.M. Ways of increasing the efficiency of
formation of a local budget’s financial potential and
its assessment. – P. 220.

The article identifies the factors forming a
financial potential of the local budget. The basic
ways of increasing the efficiency of the local
budget’s financial potential formation are marked
out. The necessity of forming and developing a
methodical approach to assessment of the local
budget’s financial potential and search for additional
budget receipts is grounded. This will promote the
increase in the level of financial independence of
local authorities.

Keywords: budget, financial potential, tax
potential, non-tax potential, reserve, assessment,
factors.

Krymova M.O. Life cycle of a specialist
competitiveness development, factors and
components of its formation. – P. 231.

The paper presents a theoretical and
methodical research of a competitive basis for
realizing labour capabilities. The role of a specialist
in the economy functioning is defined, as well as
main stages in the development of his
competitiveness, their content, factors and
components which effect this process.

Keywords: specialist competitiveness, labour
capabilities, economy, development.

Kucher V.A. Methodical aspects of the analysis of
basic trends in the development of building
enterprises of Ukraine. – P. 207.

The paper deals with the financial resources
which are the basic factors of the economic growth.
The problem of a correct and effective diagnostics of
the state of enterprise’s development funding is very

urgent now. The ability of an enterprise to attain a
success on the market depends on the effective
management of sales policy. It is proved that under
conditions of a hard business competition the reliable
and timely data are a necessary component of the
work; they can be received as a result of a complex
diagnostics of external and internal environment.

Keywords: production, industrial enterprise,
funding, external environment, competition,
development trends.
Kutsenko M.A. Criteria for optimal providing the
personnel resources for the Ministry of Emergency
Situations of Ukraine. – P. 253.

The criteria for the optimal level of providing
the personnel resources for the units of the Ministry
of Emergency Situations of Ukraine are suggested.
This level implies minimization of expenses and
reduction of losses caused by the emergency
situations.

Keywords: personnel resources, optimization
emergency situations, losses.

Lazutkina A.V. Factors influencing the
effectiveness of merchandising for leading
companies in the juice industry of Ukraine. – P. 190.

This article describes the list of factors that
may have influence on the effectiveness of
introduction and use of basic tools of marketing
communications, in particular merchandising and its
impact on sales volumes of the juice industry
companies.

Keywords: marketing communications,
merchandising, manufacturer, distributor, retail
network.

Levkovska L.V. Integration processes of
financial and industrial capital as a material
basis of corporate enterprise. – Р. 57.

The integration processes of financial
and industrial capital are considered as a
material basis of corporate enterprise.
Integration of financial and industrial capital
as pooling of assets of companies is
determined, what gives an opportunity to
extend scales in different market segments or
diversify the markets of products which are
produced by a company by basic type of
activity.

Keywords: integration, integrated corporate
organization, financial and industrial capital.

Markhaichuk M.M. Forming the investment
strategy for an industrial enterprise taking into
account expected conjuncture changes. – P. 174.

Classification of conjuncture types was
developed. To form enterprise’s investment strategy,



it is offered to use forecasting of various conjuncture
types. This will allow to reach the balance between
investment in the real assets and realization of
financial investments, as well as to choose the most
adequate investment strategy that corresponds to
progressive development.

Keywords: investment strategy, industrial
enterprise, conjuncture.

Osadcha N.V. Customs regime export, algorithm of
its using and ways of improvement. – P. 41.

The article analyses elements of сustoms pro-
cedures of export regime, presents algorithms of
customs operations and defines the ways to improve
them.

Keywords: algorithm, export, customs
payments, customs registration.

Paliga N.B., Svitlychna Yu.V. Ways to prevent
external and internal threats to economic security. –
P. 197.

The article focuses on the ways of preventing
internal and external threats to the economic security
of the enterprise in terms of such components as
technical-technological, financial and personnel.

Keywords: economic security of enterprise,
components of enterprise’s economic security,
external threats, internal threats.

Pavlov K.V. Institutional conditions for introducing
innovations and investments of intensive type. –
P. 154.

Creation of optimal institutional conditions
and preconditions has a great importance in the
process of increasing the efficiency of social
reproduction on the basis of accelerated introduction
of innovations and investments of intensive type. In
this respect this paper investigates the factors of
formation of optimal institutional environment as the
basis for intensifying the Russian economy.

Keywords: innovations and investments,
Russian economy, institutional environment.

Romanenko V.A. Impact of a competitive policy on
machine-building development in Ukraine. – P. 67.

The paper studies the impact of a competitive
policy on Ukraine’s machine-building development.
It highlights the period of forming competitive
relations in Ukraine. The relationship between
competition in machine building and its
competitiveness is shown. The proposals are given to
improve the competitive policy.

Keywords: competitive policy, machine-
building, competition and competitiveness.

Salikhova O.B., Krekhivska N.O. Import of high-
tech capital goods into Ukraine: problems of
investigation and ways of solving. – P. 34.

The article investigates the concept “capital
goods” and presents the author’s interpretation of the
term “high-tech capital goods”. The Classification by
wide economic categories and the List of high-tech
goods are harmonized. A database of monthly data
for 2003-2010 is collected, which is the basis for
researching and forecasting the foreign trade in high-
tech capital goods.

Keywords: capital goods, high-tech products,
foreign trade.

Shamileva E.E. Ways of increasing motivation of
efficive use of labour potential. – P. 250.

The article examines one of the important
problems that concerns motivation and stimulation of
labour potential. These problems arise in the process
of economic transformation and formation of a new-
quality employment inherent in the market relations.
Practical recommendations on genesis of a
motivational mechanism of increasing the effective
use of home labour potential under development of a
socially oriented market economy are offered.

Keywords: efficiency, labour potential,
motivation, employment.

Shevchuk V.R., Perfilova O.E. Improving a tariff
system as a necessary condition for transition to the
economic methods of state regulation in the Ukraini-
an power energy. – P. 104.

The paper discusses the problem of tarrff
regulation of the native power energy and discovers
the causes of ineffectiveness of attempts to improve
it. The features of electricity tariff formation in
Ukraine are investigated. The prospects for the tariff
policy improvement are analyzed.

Keywords: tariff differentiation, dotation
certificates, uniform tariffs, seasonal tariffs,
independent regulator, сross subsidization, tariff
policy.

Shwaika M.A., Pelyo A.B. On the issue of
overcoming the world financial crisis, introducing
the world reserve currency and establishing a global
bank to manage it. – P. 8.

The paper describes the reasons for the world
financial crisis and gives recommendations to
overcome it. It offers to create a new reserve
currency instead of the American dollar and establish
a global bank. The recommendations are also given
to reform the world financial system and make a
strict control over issue of money.



Keywords: world financial crisis, reserve
currency, financial system, global bank, world
currency system.

Snigova О.Yu. Old industrial regions of Ukraine in
the post-crisis period: problems of efficient
development. – P. 14.

The paper analyses the economic situation in
old industrial regions and evaluates the trends in
their development in the post-crisis period. The
necessity of diversifying the economy of old
industrial regions is proved. Obstacles to the efficient
diversification of the above regions are defined. The
proposals are formulated to create the conditions
necessary for efficient restructuring of old industrial
regions’ economy on the basis of diversification.

Keywords: old industrial regions, restructu-
ring of economy, diversification of economy.

Tantsyura M.Yu. Economic analysis of the level of
enterprise’s information protection. – P. 203.

The article presents the economic analysis of
enterprise’s information protection level. The author
formulates a general approach to the economic
analysis of enterprise’s information protection. A
general mathematical model of economic estimation
of enterprise’s information protection level is
offered.

Keywords: information protection, protection
level analysis, protection estimation model.

Telyshevska L.I. Enhancing innovation activity of
enterprises under implementation of marketing
product policy. – P. 124.

The paper covers the issues of activation of
the marketing product policy under conditions of
innovations introduction, as well as enhancement of
enterprise’s innovation activity.

Keywords: innovations, marketing
conception, marketing commodity policy,
commodity policy, product innovation.

Tereshchenko V.S. Securing future costs and
payments as a source of providing reimbursement of
fixed assets’ repair costs and its accounting. –
P. 213.

The necessity of securing future repair costs
for fixed assets by the Ukrainian enterprises is
proved. Methods of its accounting have been
developed.

Keywords: fixed assets, current repairs,
capital repairs, capitalized repairs, analogue method
of reserve calculation, estimated method of reserve
calculation.

Tkachenko V.A., Schukin O.I. Motivation of the
civil society on the basis of initiative creative
economic activity and socialization of society. –
P. 239.

The paper examines the urgent problem of
today’s, namely: the Ukrainian society should
recognize the development of productive forces as a
common matter and every person and every
economic entity should consider their activity as a
kind of a civil service of the people.

Keywords: motivation, initiative,
creativeness, society, productive forces.

Vazhynskyi F.A., Gavrylko P.P., Kolodiychuk A.V.
Role of international innovative and scientific-
technical cooperation in the increase of competi-
tiveness of machine-building industry. – Р. 186.

Advantages of international scientific-tech-
nical cooperation are considered for the enterprises
of Ukraine in modern terms. Plugging of machine-
building complex of Ukraine in international scienti-
fic-technical cooperation with other countries of the
world and integration associations is one of major
instruments of increase of competitiveness in all its
aspects.

Keywords: competitiveness, scientific and
technical policy of development of engineer, interna-
tional scientific-production cooperation, international
cooperation, innovative activity.

Vatchenko O.B., Svystun K.O. Analysis of
industrial development in Ukraine under
transformational changes. – P. 90.

The article investigates the features of
Ukraine’s industry development, such as its
territorial placing, structure, state of fixed assets,
innovation-based development, investment aspects,
financial results of industrial enterprises activities,
directions of development.

Keywords: industry, industrial structure,
technological modes, fixed assets, wear, renewal,
profitability, investments, innovations, clusters.

Yuryk Ya.I., Konovalov Yu.I. Preconditions for
forming and current condition of industrial structure
in Ukraine. – P. 72.

The paper studies regularities in the structural
changes in the national economy. The role of the
state is defined in their regulation, both in the context
of the world experience and national features of a
transformation period.

Keywords: national economy, industry,
structure, state regulation.

Zvaygintseva O.B. Formation and development of
marketing theory and practice in Ukraine. –P. 21.



The evolution of theoretical principles and
practical measures of marketing in Ukraine since the
Sovien Union till the independence of the country is
presented. The analysis of the well-known marketing
specialists’ works was made, including the works of
theorists and practical workers who had a great
influence on marketing development in Ukraine.

Keywords: marketing, expediency of using
marketing, marketing theory, practice in marketing,
UAM.



АНОТАЦІЇ

Амоша О.І., Вітушко О.В. Бізнес-процесне
управління та його можливий вплив на українську
вугільну промисловість. – С. 3.

Розглянуто віртуальні корпорації мета-
лургічної чи енергетичної спрямованості,
утворені як процесні команди, що
використовують методи бізнес-процесного
управління, здатні внести зміни до структури
вугільної промисловості.

Ключові слова: вугільна промисловість,
бізнес-процесне управління, віртуальні
корпорації.

Антипенко Д.В., Михальова К.В. Міжнародні
та регіональні аспекти стабілізації економіки на
сучасному етапі розвитку. – С. 181.

Проаналізовано тенденції інноваційного
виробництва і його введення в економічні сег-
менти ринку України. Розглядається сукупний
інноваційний потенціал держави, який є
початковим джерелом виходу країни з
промислової кризи.

Ключові слова: ринок України, промислова
криза, інновації, підприємства.

Білопольський М.Г., Захарченко Д.О. Вико-
ристання альтернативних джерел палива на
промислових підприємствах України. – С. 118.

Розглянуто проблеми та недоліки
централізованої системи теплопостачання, досвід
використання поновлюваних енергетичних
ресурсів у державах Євросоюзу. Виконано аналіз
наявності поновлюваних джерел енергії в Україні
та перспективи використання альтернативних
джерел енергетичних ресурсів. Подано фактори,
що впливають на розвиток альтернативних
джерел енергії. Виявлено найбільш ефективне і
відносно недороге джерело відновлюваного
енергетичного ресурсу (біомаса), значним
потенціалом якого володіє Україна.

Ключові слова: теплопостачання
промислових підприємств, поновлювані
енертичні ресурси, альтернативна енергетика,
біомаса.

Булєєв І.П., Дементьєва Т.А. Науково-методич-
ні підходи до активізації інноваційної діяльності
малого і середнього бізнесу. – С. 147.

Розглянуто чинники, які сприяють
активізації інноваційної діяльності на
промислових підприємствах малого і середнього
бізнесу, до яких належать: інноваційний
потенціал підприємства, трансферт технологій і
кластерна структура організації бізнесу.

Ключові слова: малі підприємства, середні
підприємства, інноваційний потенціал
підприємства, кластер.

Бурлака В.Г. Інноваційний механізм модернізації
нафтового сектору в Україні. – С. 165.

Розглянуто сучасний рівень
нафтовидобувної і нафтопереробної
промисловості, який не задовольняє потреби
національного ринку нафтопродуктів і негативно
впливає на рівень енергобезпеки України.
Модернізацію нафтового сектору пропонується
провести з використанням інноваційного
механізму.

Ключові слова: нафтовий сектор,
нафтопереробка, глибина переробки нафти,
маржа, технологічна структура, нафта,
нафтопродукти.

Важинський Ф.А., Гаврилко П.П.,
Колодійчук А.В. Роль міжнародного
інноваційного та науково-технічного
співробітництва у підвищенні
конкурентоспроможності машинобудівної га-
лузі. – С. 186.

Розглянуто переваги міжнародної науково-
виробничої кооперації для підприємств України в
сучасних умовах. Включення машинобудівного
комплексу України в міжнародну науково-вироб-
ничу кооперацію з іншими країнами світу й ін-
теграційними об’єднаннями є одним із найважли-
віших інструментів підвищення конкуренто-
спроможності в усіх її аспектах.

Ключові слова: конкурентоспроможність,
науково-технічна політика розвитку
машинобудування, міжнародна науково-
виробнича кооперація, міжнародне
співробітництво, інноваційна діяльність.

Ватченко О.Б., Свистун К.О. Аналіз розвитку
промисловості України в умовах
трансформаційних змін. – С. 90.

Досліджуються особливості розвитку
промисловості України, її територіальне
розміщення, структура, стан основних засобів,
інноваційний розвиток, інвестиційні аспекти,
фінансові результати діяльності промислових
підприємств, напрями розвитку.

Ключові слова: промисловість, структура
промисловості, технологічні уклади, основні
засоби, знос, оновлення, рентабельність,
інвестиції, інновації, кластери.

Дорофєєва Г.А., П'янова А.О. Практика
здійснення реструктуризації підприємств:
вітчизняний та зарубіжний досвід. – С. 97.

Узагальнено типові проблеми сучасних
українських підприємств, доведено необхідність
проведення реструктуризації на підприємствах
вугільної галузі України; виділено особливості
реструктуризації вугільних шахт Польщі,
Великобританії та Німеччини. Розглянуто



стратегію реформування вугільної галузі України
і проект реструктуризації підприємств та
розвитку приватного сектору; виявлено
особливості злиття та поглинання, що мали місце
у практиці вітчизняних та зарубіжних
підприємств.

Ключові слова: реструктуризація,
стратегічні альтернативи, вітчизняний та
західний досвід, ринкова економіка країни.

Дронова А.Ю. Рентабельність як складова оцін-
ки ефективності діяльності торговельних
підприємств на ринку нафтопродуктів України.
– С. 140.

Розглянуто систему оцінки рентабельності
діяльності підприємств на ринку нафтопродуктів
з використанням різноманітних методологічних
підходів до визначення системи показників, які
дозволяють ґрунтовно й адекватно відобразити
реальне фінансово-господарське становище
нафтотрейдерів. Проаналізовано основні фактори
впливу на рентабельність підприємств торгівлі
нафтопродуктами.

Ключові слова: рентабельність, оцінка,
ринок нафтопродуктів,торгівля.

Єжакова Н.В. Методичні підходи до
управлінського обліку та аналізу ефективності
інноваційної діяльності й інноваційної
активності підприємств. – С. 135.

Розглянуто методичні  підходи до
управлінського обліку та аналізу ефективності
інноваційної діяльності. Запропоновано систему
показників інноваційної активності підприємстві,
яка є одним з елементів системи комплексної
оцінки інноваційної діяльності і дозволяє
визначити доцільність її подальшого здійснення.

Ключові слова: інноваційна діяльність,
інноваційна активність, аналіз ефективності,
управлінські рішення.

Звягінцева О.Б. Становлення й розвиток теорії
та практики маркетингу в Україні. – С. 21.

Подано еволюцію теоретичних засад та
практичних заходів маркетингу в Україні
починаючи з років Радянського Союзу до
незалежності країни. Зроблено аналіз праць
знаних маркетологів – теоретиків та практиків,
які справили великий вплив на розвиток
маркетингу в Україні.

Ключові слова: маркетинг, доцільність
використання маркетингу, теорія маркетингу,
практика маркетингу, УАМ.

Кендюхов О.В., Кривчиков А.О.,
Шпарьова А.М. Проблеми та перспективи
інноваційного розвитку України. – С. 158.

Показано вплив інноваційних процесів на
конкурентоспроможність національної
економіки. Розкрито основні чинники, які

впливають на інноваційний розвиток економіки.
Визначено головні проблеми інноваційного
розвитку України. Запропоновано й обґрунтовано
ключові пріоритети інвестиційно-інноваційної
політики України.

Ключові слова: інноваційний процес,
розвиток, проблеми, пріоритети,
конкурентоспроможність, національна економіка,
Україна.

Козик В.В., Сидоров Ю.І., Черняк О.Ю.
Інноваційна ємність із точки зору неодарвінізму і
термодинаміки відкритих систем. – С. 128.

Розглянуто проблему інноваційної ємності
підприємства з позицій неодарвіністської
нейтралістської теорії біологічної еволюції і
термодинаміки відкритих дисипативних
структур. Показано, що за аналогією з блочними
мутаціями, які знаходяться в ДНК у латентному
стані, в архіві підприємства має зберігатись
комплект технологічних напрацювань, які
можуть бути використані у форс-мажорних
обставинах. Зроблено висновок, що незважаючи
на майбутні, можливо негативні результати НДР,
ці роботи з метою збільшення інноваційної
ємності фірми мають проводитись на постійній
основі з достатнім фінансуванням.

Ключові слова: неодарвінізм, блочні
мутації, термодинаміка відкритих систем,
інноваційна пропозиція, інноваційна ємність
підприємства.

Корнєєва Т.І. Організація документообігу з об-
ліку витрат на природоохоронну діяльність. –
С. 257.

Проаналізовано теоретичні і практичні
аспекти організації документообігу з обліку
витрат на природоохоронну діяльність. На базі
отриманих результатів запропоновано форми
первинних документів, удосконалено внутрішню
і зовнішню звітність підприємств вугільної
промисловості та їх вугільних шахт, розроблено
графіки документообігу з фінансового і
управлінського обліку витрат при умовах повної
та неповної автоматизації обліку.

Ключові слова: організація
документообігу, витрати на природоохоронну
діяльність, первинні документи, внутрішня
звітність, графік документообігу, вугільні шахти.

Котова Н.І., Кучеренко І.Ю. Мотивація
персоналу агропромислових підприємств:
проблеми та напрями забезпечення. – С. 226.

За результатами дослідження зовнішніх і
внутрішніх причин, що впливають на
мотиваційні пріоритети персоналу
агропромислових підприємств, обґрунтовано
напрями вдосконалення системи мотивації праці
для забезпечення її ефективності.



Ключові слова: мотивація персоналу,
пріоритети, агропромислові підприємства.

Кримова М.О. Життєвий цикл розвитку
конкурентоспроможності фахівця, чинники та
складові його формування. – С. 231.

Проведено теоретико-методологічне до-
слідження конкурентної основи реалізації
здатності до праці. Визначено роль фахівця у
функціонуванні економіки, основних фаз
життєвого розвитку його
конкурентоспроможності, їх змісту, факторів і
складових, які впливають на цей процес.

Ключові слова: конкурентоспроможність
фахівця, здатність до праці, економіка, розвиток.

Крук О.М. Шляхи підвищення ефективності
формування фінансового потенціалу місцевого
бюджету та його оцінка. – С. 220.

Означено фактори, які формують
фінансовий потенціал місцевого бюджету.
Визначено основні шляхи підвищення
ефективності формування фінансового
потенціалу місцевого бюджету. Обґрунтовано
необхідність у формуванні та розробці
методичного підходу до оцінки фінансового
потенціалу місцевого бюджету, пошуку
додаткових джерел його наповнення, яке
сприятиме підвищенню рівня фінансової
незалежності органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: бюджет, фінансовий по-
тенціал, податковий потенціал, неподатковий
потенціал, резерв, оцінка, фактори.

Куценко М.А. Критерії оптимального
забезпечення кадровими ресурсами МНС України.
– С. 253.

Запропоновано критерії оптимального
рівня забезпечення кадровими ресурсами
підрозділів МНС України, які полягають у
мінімальності суми витрат та збитків від
надзвичайних ситуацій.

Ключові слова: кадрові ресурси,
оптимізація, надзвичайні ситуації, збитки.

Кучер В.А. Методичні аспекти аналізу основних
тенденцій розвитку підприємств будівельної
галузі України. – С. 207.

Розглянуто фінансові ресурси, які є
основним чинником економічного зростання.
Проблема правильного й ефективного
проведення діагностики стану фінансового
забезпечення розвитку підприємства є
актуальною й у даний час. Спроможність
підприємства досягнути успіху на ринку
залежить від ефективності управління його
збутової політики. Доведено, що необхідною
складовою такої роботи в умовах жорсткої
ділової конкуренції є достовірні та своєчасні
дані, які можна отримати в результаті проведення

комплексної діагностики оточуючого
зовнішнього та внутрішнього середовища.

Ключові слова: виробництво, промислове
підприємство, фінансове забезпечення, зовнішнє
середовище, конкуренція, тенденції розвитку.

Лазуткіна А.В. Фактори, що впливають на
ефективність мерчандайзингу для провідних
підприємств сокової галузі України. – С. 190.

Розглянуто перелік факторів, що можуть
впливати на ефективність упровадження та
використання основних засобів маркетингових
комунікацій, зокрема мерчандайзингу, та їх
вплив на обсяги збуту продукції підприємств
сокової галузі.

Ключові слова: маркетингові комунікації,
мерчандайзинг, виробник, дистриб'ютор, роз-
дрібна мережа.

Левковська Л.В. Інтеграційні процеси
фінансового та промислового капіталу як
матеріальна основа корпоративного
підприємництва. – С. 57.

Розглянуто інтеграційні процеси
фінансового і промислового капіталу як
матеріальну основу корпоративного
підприємництва. Визначено інтеграцію
фінансового і промислового капіталу як
об'єднання активів компаній, що дає змогу
розширити масштаби присутності в різних
сегментах ринку або диверсифікувати ринки
збуту продукції, яка випускається компанією за
основним видом діяльності.

Ключові слова: інтеграція,
інтегрована корпоративна організація,
фінансовий і промисловий  капітал.

Мархайчук М.М. Формування інвестиційної
стратегії промислового підприємства з
урахуванням очікувань кон’юнктурних змін. – С.
174.

Розроблено класифікацію видів кон’юнк-
тури. Запропоновано використовувати для
формування інвестиційної стратегії підприємства
прогноз різних видів кон’юнктури, що дозволить
досягти балансу між інвестуванням у реальні
активи та здійсненням фінансових інвестицій, а
також обрати найбільш адекватну за рівнем
прогресивності стратегію інвестування.

Ключові слова: інвестиційна стратегія,
промислове підприємство, кон’юнктура.

Осадча Н.В. Митний режим експорт:  алгоритм
реалізації та напрями вдосконалення. – С. 41.

Проаналізовано елементи митних
процедур у межах режиму експорт, побудовано
алгоритми митних операцій та визначено
напрями їх удосконалення.

Ключові слова: алгоритм, експорт, митні
платежі, митне оформлення.



Павлов К.В. Інституційні умови посилення
впровадження інновацій та інвестицій
інтенсивного типу. – С. 154.

Велике значення у процесі підвищення
ефективності суспільного відтворення на основі
посилення впровадження інновацій та інвестицій
інтенсивного типу має створення оптимальних
інституційних умов і припущень. У зв'язку із цим
досліджено фактори формування оптимального
інституційного середовища як основи
інтенсифікації російської економіки.

Ключові слова: інновації та інвестиції,
російська економіка, інституціональне
середовище.

Паліга Н.Б., Світлична Ю.В. Шляхи
запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам
економічній безпеці промислового підприємства.
– С. 197.

Розглядаються шляхи запобігання
внутрішнім та зовнішнім загрозам економічній
безпеці промислового підприємства в розрізі
окремих складових – техніко-технологічної,
фінансової та кадрової.

Ключові слова: економічна безпека
підприємства, складові економічної безпеки
підприємства, зовнішні загрози, внутрішні
загрози.

Романенко В.А. Вплив конкурентної політики на
розвиток машинобудування в Україні. – С. 67.

Досліджуються особливості впливу
конкурентної політики на розвиток
машинобудування в Україні. Висвітлено період
формування конкурентних відносин в Україні.
Показано взаємозв’язок конкуренції та
конкурентоспроможності в машинобудуванні.
Надано пропозиції щодо вдосконалення
конкурентної політики.

Ключові слова: конкурентна політика,
машинобудування, конкуренція та конкуренто-
спроможність.

Саліхова О.Б., Крехівська Н.О. Імпорт в
Україну високотехнологічних товарів
виробничого призначення: проблеми
дослідження, шляхи вирішення. – С. 34.

Досліджено поняття «товари виробничого
призначення», подано власне тлумачення терміна
«високотехнологічні товари виробничого
призначення». Гармонізовано Класифікацію за
широкими економічними категоріями та Перелік
високотехнологічних товарів. Створено базу що-
місячних даних за 2003-2010 рр., яка є підґрунтям
для дослідження та прогнозування зовнішньої
торгівлі ВТТВП.

Ключові слова: товари виробничого
призначення, високотехнологічні товари,
зовнішня торгівля.

Снігова О.Ю. Старопромислові регіони України
в післякризовий період: проблеми ефективного
розвитку. – С. 14.

Проаналізовано стан економіки та
визначено тенденції розвитку старопромислових
регіонів у період виходу із кризи. Обґрунтовано
необхідність диверсифікації економіки
старопромислових регіонів. Установлено
перешкоди проведення ефективної
диверсифікації економіки старопромислових
регіонів. Сформульовано пропозиції щодо
формування умов здійснення ефективної
структурної перебудови економіки
старопромислових регіонів на засадах
диверсифікації.

Ключові слова: старопромислові регіони;
структурна перебудова економіки;
диверсифікація економіки.

Танцюра М.Ю. Економічний аналіз рівня
інформаційного захисту підприємства. – С. 203.

Проведено економічний аналіз рівня ін-
формаційного захисту підприємства.
Сформульовано загальні засади комплексного
підходу до економічного аналізу рівня
інформаційного захисту підприємства.
Запропоновано загальну математичну модель
економічної оцінки рівня інформаційної безпеки
підприємства.

Ключові слова: інформаційний захист,
аналіз рівня захисту, модель оцінки захисту.

Телишевська Л.І. Підвищення інноваційної
активності підприємств за умови реалізації
маркетингової товарної політики. – С. 124.

Розглянуто основні питання щодо
активізації маркетингової товарної політики за
умови впровадження інновацій та підвищення, а
також інноваційної активності підприємства.

Ключові слова: інновації, маркетингова
концепція, маркетингова товарна політика, товар-
на політика, товарна інновація.

Терещенко В.С. Забезпечення майбутніх
платежів як джерело покриття витрат на
ремонт основних засобів і його бухгалтерський
облік. – С. 213.

Доведена необхідність формування укра-
їнськими підприємствами забезпечення
майбутніх витрат на ремонт основних засобів і
розроблена методика його бухгалтерського
обліку.

Ключові слова: основні засоби, поточний
ремонт, капітальний ремонт, аналоговий метод
розрахунку резерву, кошторисний метод
розрахунку резерву.

Ткаченко В.А., Щукін О.І. Мотивація
громадянського суспільства на основі



ініціативної творчої економічної діяльності та
соціалізації суспільства. – С. 239.

Розкривається найважливіше завдання
сьогодення: визнання українським суспільством
розвитку продуктивних сил як загальнонародної
справи; духовне усвідомлення кожним індивідом
і кожним господарюючим суб’єктом своєї
діяльності як виду суспільного служіння нації.

Ключові слова: мотивація, ініціатива,
творчість, діяльність, суспільство, продуктивні
сили.

Фролов В.О. Наукові підходи до формування
механізму мотивації та управління персоналом. –
С. 245.

Розглянуто питання систематизації
класифікаційних ознак персоналу, мотивації його
праці та управління на основі комплексного
підходу. Визначено механізм мотивації та
управління персоналом. Обґрунтовано своє
бачення сутності категорії персоналу, мотивації
та управління його працею.

Ключові слова: мотивація та управління
персоналом, класифікація ознак персоналу,
праця, управління.

Ходарєва О.О., Шульга Л.О. Функціонально-
вартісний підхід до управлінської діяльності:
аналіз і контроль складних систем. – С. 85.

Розглянуто основні принципи
функціонально-вартісного аналізу, підхід до
опису, контролю й аналізу і складних
виробничих систем на підставі даної методики.
Визначено можливість використання
позначеного підходу до поліпшення якості
управлінської діяльності.

Ключові слова: функціонально-вартісний
аналіз, аналіз і контроль, складні виробничі
системи.

Ходико Д.І. Оцінка галузевих показників
продуктивності енергетичного фактора
виробництва у промисловості України. – С. 112.

Проведено економетричне оцінювання
продуктивності енергетичного фактора
виробничої функції Коба-Дугласа для
промисловості України на галузевому рівні.
Наведено приклад використання оцінених
показників продуктивності для характеристики
перешкод для модернізації галузі
тепловиробництва.

Ключові слова: квазі-фіскальний дефіцит,
продуктивність факторів, сезонні коливання,
функція Коба-Дугласа, енергетична
ефективність.

Чеботарьов В.А. Державне регулювання
створення й функціонування формувань
холдингового типу продовольчого комплексу:
проблеми і перспективи. – С. 28.

Досліджуються проблеми становлення та
розвитку холдингів у харчовій та переробній
промисловості, обґрунтовуються пропозиції
щодо законодавчого забезпечення державного
регулювання їх створення й функціонування.

Ключові слова: державне регулювання,
законодавче забезпечення, продовольчий
комплекс, холдинг, харчова та переробна
промисловість.

Чукаєва І.К. Роль нафтового комплексу в
забезпеченні енергетичної безпеки держави. – С.
63.

Проаналізовано роль нафтового комплексу
в забезпеченні енергетичної безпеки держави.
Виявлено основні причини та проаналізовано
фактори його неефективної роботи.
Обґрунтовано заходи, які сприяють досягненню
конкурентних переваг цього сектору економіки.

Ключові слова: нафтовий комплекс,
енергетична безпека країни, економіка.

Шамілева Е.Е. Шляхи підвищення мотивації
ефективності використання трудового
потенціалу. – С. 250.

Розглянута одна з найважливіших проблем
ринкової економіки – мотивації та стимулювання
трудового потенціалу, що постають у процесі
трансформації економіки та формування нового
якісного стану зайнятості, притаманного
ринковим відносинам. Запропоновано практичні
рекомендації щодо генезису мотиваційного
механізму підвищення ефективності
використання вітчизняного трудового потенціалу
за умов становлення соціально орієнтованої
ринкової економіки.

Ключові слова: ефективність, трудовий
потенціал, мотивація, зайнятість.

Швайка М.А., Пельо А.Б. Шляхи подолання
світової фінансової кризи, запровадження
світової резервної валюти і організації
міжнародного банку для управління нею. – С. 8.

Розглядаються причини, які призвели до
виникнення світової фінансової кризи, і
сформульовані рекомендації щодо її подолання.
Зокрема, рекомендується запровадити нову
світову резервну валюту замість американського
долара і створити світовий банк. Даються
рекомендації щодо реформування світової
фінансової системи і здійснення суворого
контролю за емісією грошей.

Ключові слова: світова фінансова криза,
резервна валюта, фінансова система, світовий
банк, світові валютні системи.

Шевчук В.Р., Перфілова О.Є. Удосконалення
системи тарифів як необхідна передумова
переходу до економічних методів державного



регулювання в електроенергетиці України. – С.
104.

Розкрито проблеми тарифного
регулювання вітчизняної електроенергетики та
виявлено причини недієвості спроб його
вдосконалення. Досліджено особливості
формування тарифів на електроенергію в Україні.
Проаналізовано перспективи поліпшення
тарифної політики.

Ключові слова: диференціація тарифів,
дотаційний сертифікат, єдиний тариф, зонний
тариф, незалежний регулятор, перехресне
субсидування, тарифна політика.

Юрик Я.І., Коновалов Ю.І. Передумови
формування та поточний стан галузевої
структури виробництва в Україні. – С. 72.

Досліджено закономірності структурних
зрушень у національній економіці. Визначено
роль держави у їх регулюванні як у контексті сві-
тового досвіду, так і з урахуванням національних
особливостей трансформаційного періоду.

Ключові слова: національна економіка,
промисловість, структура, державне
регулювання.



АННОТАЦИИ

Амоша А.И., Витушко О.В. Бизнес-процессное
управление и его возможное воздействие на
украинскую угольную промышленность. – С. 3.

Рассмотрены виртуальные корпорации
металлургической или энергетической
направленности, образованные как процессные
команды, использующие методы бизнес-
процессного управления, способные внести
изменения в структуру угольной
промышленности.

Ключевые слова: угольная
промышленность, бизнес-процессное управление,
виртуальные корпорации.

Антипенко Д.В., Михалёва Е.В.
Международные и региональные аспекты
стабилизации экономики на современном этапе
развития. – С. 181.

Проанализированы тенденции
инновационного производства и его введение в
экономические сегменты рынка Украины.
Рассматривается совокупный инновационный
потенциал государства, который является
первоначальным источником выхода страны из
промышленного кризиса.

Ключевые слова: рынок Украины,
промышленный кризис, инновации, предприятия.

Белопольский Н.Г., Захарченко Д.А. Использо-
вание альтернативных источников топлива на
промышленных предприятиях Украины. – С. 118.

Рассмотрены проблемы и недостатки цент-
рализованной системы теплоснабжения, опыт ис-
пользования возобновляемых энергетических ре-
сурсов в государствах Евросоюза. Выполнен
анализ наличия возобновляемых источников
энергии в Украине и перспективы использования
альтернативных источников энергетических
ресурсов. Представлены факторы, влияющие на
развитие альтернативных источников энергии.
Выявлен наиболее эффективный и относительно
недорогой источник возобновляемого
энергетического ресурса (биомасса),
значительным потенциалом которого обладает
Украина.

Ключевые слова: теплоснабжение промыш-
ленных предприятий, возобновляемые
энергетические ресурсы, альтернативная
энергетика, биомасса.

Булеев И.П., Дементьева Т.А. Научно-методи-
ческие подходы к активизации инновационной де-
ятельности малого и среднего бизнеса. – С. 147.

Рассмотрены факторы, способствующие
активизации инновационной деятельности на
промышленных предприятиях малого и среднего
бизнеса, к которым относятся: инновационный
потенциал предприятия, трансферт технологий и
кластерная структура организации бизнеса.

Ключевые слова: малые предприятия, сред-
ние предприятия, инновационный потенциал
предприятия, кластер.

Бурлака В.Г. Инновационный механизм
модернизации нефтяного сектора в Украине. – С.
165.

Рассмотрен современный уровень нефтедо-
бывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности, который не удовлетворяет
потребности национального рынка
нефтепродуктов и негативно влияет на уровень
энергобезопасности Украины. Модернизацию
нефтяного сектора предлагается провести с
использованием инновационного механизма.

Ключевые слова: нефтяной сектор,
нефтепереработка, глубина переработки нефти,
маржа, технологическая структура, нефть,
нефтепродукты.

Важинский Ф.А., Гаврилко П.П., Колодийчук А.В.
Роль международного инновационного и научно-
технического сотрудничества в повышении
конкурентоспособности машиностроительной
отрасли. – С. 186.

Рассмотрены преимущества международ-
ной научно-производственной кооперации для
предприятий Украины в современных условиях.
Включение машиностроительного комплекса
Украины в международную научно-
производственную кооперацию с другими
странами мира и интеграционными
объединениями является одним из важнейших
инструментов повышения конку-
рентоспособности во всех ее аспектах.

Ключевые слова: конкурентоспособность,
научно-техническая политика развития
машиностроения, международная научно-
производственная кооперация, международное
сотрудничество, инновационная деятельность.

Ватченко А.Б., Свистун К.А. Анализ развития
промышленности Украины в условиях
трансформационных изменений. – С. 90.

Исследуются особенности развития
промышленности Украины, ее территориальное
размещение, структура, состояние основных
средств, инновационное развитие,
инвестиционные аспекты, финансовые
результаты деятельности промышленных
предприятий, направления развития.

Ключевые слова: промышленность,
структура промышленности, технологические
уклады, основные средства, износ, обновление,
рентабельность, инвестиции, инновации,
кластеры.

Дорофеева А.А., Пьянова А.А. Практика
осуществления реструктуризации предприятий:
отечественный и зарубежный опыт. – С. 97.



Обобщены типичные проблемы
современных украинских предприятий, доказана
необходимость проведения реструктуризации на
предприятиях угольной отрасли Украины;
выделены особенности реструктуризации
угольных шахт Польши, Великобритании и
Германии. Рассмотрены стратегия
реформирования угольной отрасли Украины и
проект реструктуризации предприятий и развития
частного сектора; выявлены особенности слияния
и поглощения, имевшие место в практике
отечественных и зарубежных предприятий.

Ключевые слова: реструктуризация,
стратегические альтернативы, отечественный и
западный опыт, рыночная экономика страны.

Дронова А.Ю. Рентабельность как
составляющая оценки эффективности
деятельности торговых предприятий на рынке
нефтепродуктов Украины. – С. 140.

Рассмотрена система оценки
рентабельности деятельности предприятий на
рынке нефтепродуктов с использованием
различных методологических подходов к
определению системы показателей, позволяющих
основательно и адекватно отразить реальное
финансово-хозяйственное положение
нефтетрейдеров. Проанализированы основные
факторы влияния на рентабельность предприятий
торговли нефтепродуктами.

Ключевые слова: рентабельность, оценка,
рынок нефтепродуктов, торговля.

Ежакова Н.В. Методические подходы к управ-
ленческому учету и анализу эффективности
инновационной деятельности и инновационной
активности предприятий. – С. 135.

Рассмотрены методические подходы к
управленческому учету и анализу эффективности
инновационной деятельности. Предложена
система показателей инновационной активности
предприятий, которая является одним из
элементов системы комплексной оценки
инновационной деятельности и позволяет
определить целесообразность ее дальнейшего
осуществления.

Ключевые слова: инновационная
деятельность, инновационная активность, анализ
эффективности, управленческие решения.

Звягинцева О.Б. Становление и развитие
теории и практики маркетинга в Украине. – С.
21.

Представлена эволюция теоретических прин-
ципов и практических мероприятий маркетинга в
Украине начиная со времени существования
Советского Союза до независимости страны.
Проведен анализ трудов известных маркетологов
– теоретиков и практиков, которые оказали
большое влияние на развитие маркетинга в
Украине.

Ключевые слова: маркетинг,
целесообразность использования маркетинга,
теория маркетинга, практика маркетинга, УАМ.

Кендюхов А.В., Кривчиков А.А., Шпарева А.М.
Проблемы и перспективы инновационного
развития Украины. – С. 158.

Показано влияние инновационных
процессов на конкурентоспособность
национальной экономики. Раскрыты основные
факторы, влияющие на инновационное развитие
экономики. Определены главные проблемы
инновационного развития Украины. Предложены
и обоснованы ключевые приоритеты
инвестиционно-инновационной политики
Украины.

Ключевые слова: инновационный процесс,
развитие, проблемы, приоритеты,
конкурентоспособность, национальная
экономика, Украина.
Козик В.В., Сидоров Ю.И., Черняк О.Ю.
Инновационная емкость с точки зрения
неодарвинизма и термодинамики открытых
систем. – С. 128.

Рассмотрена проблема инновационной
емкости предприятия с позиций нейтралистской
теории неодарвиниста биологической эволюции и
термодинамики открытых дисипативних структур.
Показано, что по аналогии с блочными
мутациями, которые находятся в ДНК в латентном
состоянии, в архиве предприятия должен
храниться комплект технологических наработок,
которые могут быть использованы в форс-мажор-
ных обстоятельствах. Сделан вывод, что невзирая
на будущие, возможно негативные, результаты
НИР, эти работы с целью увеличения
инновационной емкости фирмы должны
проводиться на постоянной основе с достаточным
финансированием.

Ключевые слова: неодарвинизм, блочные
мутации, термодинамика открытых систем,
инновационное предложение, инновационная
емкость предприятия.

Корнеева Т.И. Организация документооборота
по учёту расходов на природоохранную
деятельность. – С. 257.

Проанализированы теоретические и
практические аспекты организации
документооборота по учёту расходов на
природоохранную деятельность. На базе
полученных результатов предложены формы
первичных документов, усовершенствованы
внутренняя и внешняя отчётность предприятий
угольной промышленности и их угольных шахт,
разработаны графики документооборота по
финансовому и управленческому учёту расходов
при условиях полной и неполной автоматизации
учёта.

Ключевые слова: организация документо-
оборота, расходы на природоохранную
деятельность, первичные документы, внутренняя



отчётность, график документооборота, угольные
шахты.

Котова Н.И., Кучеренко И.Ю. Мотивация
персонала агропромышленных предприятий:
проблемы и направления обеспечения. – С. 226.

По результатам исследования внешних и
внутренних причин, влияющих на
мотивационные приоритеты персонала
агропромышленных предприятий, обоснованы
направления совершенствования системы
мотивации труда для обеспечения ее
эффективности.

Ключевые слова: мотивация персонала,
приоритеты, агропромышленные предприятия.

Крук Е.Н. Пути повышения эффективности
формирования финансового потенциала
городского бюджета и его оценка. – С. 220.

Обозначены факторы, формирующие
финансовый потенциал местного бюджета.
Определены основные пути повышения
эффективности формирования финансового
потенциала местного бюджета. Обоснована
необходимость в формировании и разработке
методического подхода к оценке финансового
потенциала местного бюджета, поиске
дополнительных источников его наполнения,
которое будет способствовать повышению уровня
финансовой независимости органов местного
самоуправления.

Ключевые слова: бюджет, финансовый
потенциал, налоговый потенциал, неналоговый
потенциал, резерв, оценка, факторы.

Крымова М.А. Жизненный цикл развития
конкурентоспособности специалиста, факторы
и составляющие его формирования. – С. 231.

Проведено теоретико-методологическое
исследование конкурентной основы реализации
способности к труду. Определена роль
специалиста в функционировании экономики,
основных фаз жизненного развития его
конкурентоспособности, их содержания,
факторов и составляющих, которые влияют на
этот процесс.

Ключевые слова: конкурентоспособность
специалиста, способность у труду, экономика,
развитие.

Куценко М.А. Критерии оптимального
обеспечения кадровыми ресурсами МЧС Украины. –
С. 253.

Предложены критерии оптимального
уровня обеспечения кадровыми ресурсами
подразделений МЧС Украины, которые
заключаются в минимизации суммы расходов и
убытков от чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: кадровые ресурсы,
оптимизация, чрезвычайные ситуации, убытки.

Кучер В.А. Методические аспекты анализа
основных тенденций развития предприятий
строительной отрасли Украины. – С. 207.

Рассмотрены финансовые ресурсы,
которые являются основным фактором
экономического роста. Проблема правильного и
эффективного проведения диагностики состояния
финансового обеспечения развития предприятия
актуальна и в настоящее время. Способность
предприятия достичь успеха на рынке зависит от
эффективности управления сбытовой политики.
Доказано, что необходимой составляющей такой
работы в условиях жесткой деловой конкуренции
являются достоверные и своевременные данные,
которые можно получить в результате
комплексной диагностики окружающей внешней
и внутренней среды.

Ключевые слова: производство, промышлен-
ное предприятие, финансовое обеспечение, внеш-
няя среда, конкуренция, тенденции развития.

Лазуткина А.В. Факторы, влияющие на
эффективность мерчандайзинга для ведущих
предприятий соковой отрасли Украины. – С. 190.

Рассмотрен перечень факторов, влияющих
на эффективность внедрения и использования ос-
новных средств маркетинговых коммуникаций, в
частности мерчандайзинга, и их влияние на объемы
сбыта продукции предприятий соковой отрасли.

Ключевые слова: маркетинговые
коммуникации, мерчандайзинг, производитель,
дистрибьютор, розничная сеть.
Левковская Л.В. Интеграционные
процессы финансового и
промышленного капитала как
материальная основа корпоративного
предпринимательства. – С. 57.

Рассмотрены интеграционные
процессы финансового и
промышленного капитала как
материальная основа корпоративного
предпринимательства. Определена
интеграция финансового и промышленного
капитала как объединения активов компаний,
которое дает возможность расширить масштабы
присутствия в разных сегментах рынка или
диверсифицировать рынки сбыта продукции,
которая выпускается компанией по основному
виду деятельности.

Ключевые слова: интеграция,
интегрированная корпоративная
организация, финансовый и промышленный
капитал.

Мархайчук М.М. Формирование инвестиционной
стратегии промышленного предприятия с учетом
ожиданий конъюнктурных изменений. – С. 174.

Разработана классификация видов конъ-
юнктуры. Предложено использовать для
формирования инвестиционной стратегии
предприятия прогноз различных видов
конъюнктуры, что позволит достичь баланса



между инвестированием в реальные активы и
осуществлением финансовых инвестиций, а
также выбрать наиболее адекватную по уровню
прогрессивности стратегию инвестирования.

Ключевые слова: инвестиционная
стратегия, промышленное предприятие,
конъюнктура.

Осадчая Н.В Таможенный режим экспорт:
алгоритм его использования и направления
совершенствования. – С. 41.

Проанализированы элементы таможенных
процедур режима экспорт, построены  алгоритмы
таможенных операций и определены направления
их совершенствования.

Ключевые слова: алгоритм, экспорт,
таможенные платежи, таможенное оформление.

Павлов К.В. Институциональные условия
усиления внедрения инноваций и инвестиций
интенсивного типа. – С. 154.

Большое значение в процессе повышения
эффективности общественного воспроизводства
на основе усиления внедрения инноваций и
инвестиций интенсивного типа имеет создание
оптимальных институциональных условий и
предпосылок. В этой связи исследуются факторы
формирования оптимальной институциональной
среды как основы интенсификации российской
экономики.

Ключевые слова: инновации и инвестиции,
российская экономика, институциональная среда.

Палига Н.Б., Светличная Ю.В. Пути предот-
вращения внешних и внутренних угроз
экономической безопасности предприятия. –
С. 197.

Рассматриваются пути предотвращения
внешних и внутренних угроз экономической
безопасности предприятия в разрезе отдельных
составляющих – технико-технологической,
финансовой и кадровой.

Ключевые слова: экономическая
безопасность предприятия, составляющие
экономической безопасности предприятия,
внешние угрозы, внутренние угрозы.

Романенко В.А. Влияние конкурентной политики
на развитие машиностроения в Украине. – С. 67.

Исследуются особенности влияния
конкурентной политики на развитие
машиностроения в Украине. Освещен период
формирования конкурентных отношений в
Украине. Показана взаимосвязь конкуренции и
конкурентоспособности в машиностроении. Даны
предложения по усовершенствованию
конкурентной политики.

Ключевые слова: конкурентная политика,
машиностроение, конкуренция и
конкурентоспособность.

Салихова Е.Б, Крехивская Н.О. Импорт в
Украину высокотехнологичных товаров
производственного назначения: проблемы
исследования, пути разрешения. – С. 34.

Исследовано понятие «товары
производственного назначения», представлено
авторское толкование термина
«высокотехнологические товары
производственного назначения».
Гармонизированы Классификация по широким
экономичемким категориям и Перечень
высокотехнологичных товаров. Создана база
ежемесячных данных за 2003-2010 гг., являющаяся
основой для исследования и прогнозирования
внешней торговли ВТТПН.

Ключевые слова: товары
производственного назначения,
высокотехнологичные товары, внешняя торговля.

Снеговая Е.Ю. Старопромышленные регионы
Украины в послекризисный период: проблемы эф-
фективного развития. – С. 14.

Проанализировано состояние экономики
старопромышленных регионов, определены
тенденции их развития в период выхода из
кризиса. Обоснована необходимость
диверсификации экономики старопромышленных
регионов. Установлены факторы, которые
препятствуют эффективной диверсификации
экономики старопромышленных регионов.
Сформулированы предложения по
формированию условий осуществления эф-
фективной структурной перестройки экономики
старопромышленных регионов на базе
диверсификации.

Ключевые слова: старопромышленные
регионы, структурная перестройка экономики;
диверсификация экономики.

Танцюра М.Ю. Экономический анализ уровня ин-
формационной защиты предприятия. – С. 203.

Проведен экономический анализ уровня
информационной защиты предприятия.
Сформулированы общие основы комплексного
подхода к экономическому анализу уровня
информационной защиты предприятия.
Предложена общая математическая модель
экономической оценки уровня информационной
безопасности предприятия.

Ключевые слова: информационная защита,
анализ уровня защиты, модель оценки защиты.

Телишевская Л.И. Повышение инновационной
активности предприятий при условии реализации
маркетинговой товарной политики. – С. 124.

Рассмотрены основные вопросы
активизации маркетинговой товарной политики
при условии внедрения инноваций и повышения,
а также инновационной активности предприятия.

Ключевые слова: инновации,
маркетинговая концепция, маркетинговая



товарная политика, товарная политика, товарная
инновация.

Терещенко В.С. Обеспечение будущих платежей
как источник покрытия расходов на ремонт
основных средств и его бухгалтерский учёт. –
С. 213.

Доказана необходимость формирования
украинскими предприятиями обеспечения
будущих расходов на ремонт основных средств и
разработана методика его бухгалтерского учёта.

Ключевые слова: основные средства,
текущий ремонт, капитальный ремонт,
аналоговый метод расчета резерва, сметный
метод расчета резерва.

Ткаченко В.А., Щукин А.И. Мотивация
гражданского общества на основе инициативной
творческой экономической деятельности и со-
циализации общества. – С. 239.

Раскрывается важнейшая задача
сегодняшнего дня: признание украинским
обществом развития производительных сил как
общенародного дела; духовное осознание
каждым индивидом и каждым хозяйствующим
субъектом своей деятельности как вида
общественного служения нации.

Ключевые слова: мотивация, инициатива,
творчество, деятельность, общество,
производительные силы.

Фролов В.О. Научные подходы к формированию
механизма мотивации и управления персоналом. –
С. 245.

Рассмотрены вопросы систематизации
классификационных признаков персонала,
мотивации его труда и управления на основе
комплексного подхода. Определен механизм
мотивации и управления персоналом. Автор
обосновал свое видение сущности категории
персонала, мотивации и управления его трудом.

Ключевые слова: мотивация и управление
персоналом, классификация признаков персонала,
труд, управление.

Ходарева О.А., Шульга Л.А. Функционально-
стоимостный подход к управленческой
деятельности: анализ и контроль сложных
систем. – С. 85.

Рассмотрены основные принципы
функционально-стоимостного анализа, подход к
описанию, контролю и анализу сложных
производственных систем на основании данной
методики. Определена возможность
использования обозначенного подхода к
улучшению качества управленческой деятельно-
сти.

Ключевые слова: функционально-стоимо-
стный анализ, анализ и контроль, сложные
производственные системы.

Ходыко Д.И. Оценка отраслевых показателей
продуктивности энергетического фактора
производства в промышленности Украины. – С.
112.

Проведено эконометрическое оценивание
продуктивности энергетического фактора в про-
изводственной функции Кобба-Дугласа для
промышленности украины на отраслевом уровне.
приведен пример использования оцененных
показателей для характеристики препятствий к
модернизации отрасли производства тепла.

Ключевые слова: квази-фискальный
дефицит, продуктивность факторов, сезонные
колебания, функция Кобба-Дугласа,
энергетическая эффективность.

Чеботарёв В.А. Государственное регулирование
создания и функционирования формирований
холдингового типа продовольственного
комплекса: проблемы и перспективы. – С. 28.

Исследуются проблемы становления и
развития холдингов в пищевой и
перерабатывающей промышленности,
обосновываются предложения по
законодательному обеспечению
государственного регулирования их создания и
функционирования.

Ключевые слова: государственное
регулирование, законодательное обеспечение,
продовольственный комплекс, холдинг, пищевая
и перерабатывающая промышленность.

Чукаева И.К. Роль нефтяного комплекса в
обеспечении энергетической безопасности
страны. – С. 63.

Проанализирована роль нефтяного
комплекса в обеспечении энергетической
безопасности страны. Выявлены основные
причины и проанализированы факторы его
неэффективной работы. Обоснованы меры,
способствующие достижению конкурентних
преимуществ этого сектора экономики.

Ключевые слова: нефтяной комплекс,
энергетическая безопасность страны, экономика.

Шамилева Э.Э. Пути повышения мотивации
эффективности использования трудового
потенциала. – С. 250.

Рассматривается одна из важнейших
проблем рыночной экономики – мотивация и
стимулирование трудового потенциала, которые
проявляются в процессе трансформации
экономики и формирования нового качественного
состояния занятости, присущего рыночным
отношениям. Предложены практические
рекомендации относительно генезиса
мотивационного механизма повышения
эффективности использования отечественного
трудового потенциала при условиях становления
социально ориентированной рыночной
экономики.



Ключевые слова: эффективность, трудовой
потенциал, мотивация, занятость.

Швайка М.А., Пельо А.Б. Пути преодоления
мирового финансового кризиса, внедрения
мировой резервной валюты и организации
международного банка для управления ею. – С. 8.

Рассматриваются причины, которые
привели к возникновению мирового финансового
кризиса и сформулированы рекомендации по его
преодолению. В частности, рекомендуется ввести
новую мировую резервную валюту вместо
американского доллара и создать всемирный
банк. Даются рекомендации по реформированию
мировой финансовой системы и осуществлению
строгого контроля над эмиссией денег.

Ключевые слова: мировой финансовый
кризис, резервная валюта, финансовая система,
всемирный банк, мировые валютные системы.

Шевчук В.Р., Перфилова А.Е.
Совершенствование системы тарифов как
необходимое условие перехода к экономическим
методам государственного регулирования в
электроэнергетике Украины. – С. 104.

Раскрыты проблемы тарифного
регулирования отечественной электроэнергетики
и выявлены причины недейственности попыток
его усовершенствования. Исследованы
особенности формирования тарифов на
электроэнергию в Украине. Проанализированы
перспективы улучшения тарифной политики.

Ключевые слова: дифференциация
тарифов, дотационные сертификаты, единые
тарифы, зонные тарифы, независимый регулятор,
перекрёстное субсидирование, тарифная
политика.

Юрик Я.И., Коновалов Ю.И. Предпосылки фор-
мирования и текущее состояние отраслевой
структуры производства в Украине. – С. 72.

Исследованы закономерности структурных
сдвигов в национальной экономике. Определена
роль государства в их регулировании как в
контексте мирового опыта, так и с учетом наци-
ональных особенностей трансформационного пе-
риода.

Ключевые слова: национальная экономика,
промышленность, структура, государственное
регулирование.



ABSTRACTS

Amosha O.I., Vitushko O.V. Business-process
management and its impact on Ukraine’s coal
mining. – P. 3.

The paper deals with virtual corporations of
metallurgical or power-producing type created as the
process teams which use business-process
management methods and are able to make changes
in the structure of the coal industry.

Keywords: coal industry, business-process
management, virtual corporation.

Antypenko D.V., Mykhalyova K.V. International
and regional aspects of economic stabilization in the
present stage of development. – P. 181.

The paper analyses the trends in the
innovative production and its introduction in the
economic segments of Ukraine’s market. A total
innovation potential of the state that is the primary
way out from the crisis in the country is considered.

Keywords: Ukraine’s market, industrial crisis,
innovations, enterprises.

Bilopolskyi M.G., Zakharchenko D.O. Usage of
alternative fuel resources at the industrial
enterprises of Ukraine. – P. 118.

The paper focuses on the problems and
drawbacks of a centralized heat-supply system and
the experience of EU countries in using renewable
energy resources. The authors analyze renewable
energy resources available in Ukraine and prospects
for using alternative energy resources. The factors
which have impact on the development of alternative
energy resources are described. The most effective
and not too expensive renewable energy resource
(biomass) is discussed the potential of which is
sufficient enough in Ukraine.

Keywords: heat supply of industrial
enterprises, renewable energy resources, alternative
energy resources, biomass.

Buleev I.P., Dementуeva Т.A. Scientific-methodical
approaches to activation of innovative activity of
small and middle-sized business. – P. 147.

The paper describes the factors providing
innovative activity at the industrial small and
middle-sized enterprises. They include innovative
potential of the enterprise, transfer of technologies
and a cluster structure of business organization.

Keywords: small enterprises, middle-sized
enterprises, innovative potential of enterprise,
cluster.

Burlaka V.G. Innovation mechanism of Ukraine’s
oil sector modernization. – P. 165.

The paper presents state-of-the art analysis of
the current condition of Ukraine's oil and oil
processing industries, which no longer meet the
neeeds of the national oil products market and has a
negative impact on country's energy security. The
article proposes an innovation-based scheme of
Ukraine’s oil sector modernization.

Keywords: oil sector, oil refinement, depth of
oil refinement, margin, technological structure, oil,
oil products.

Chebotaryov V.A. Government regulation of
establishing and functioning of holding companies in
the food complex: problems and perspectives. – P.
28.

The problems concerning establishment and
development of holding companies in the food and
processing industry are investigated, and the
proposals on legislative support to government
regulation of holdings establishing and functioning
are well-grounded.

Keywords: government regulation, legislative
support, food complex, holding company, food and
processing industry.

Chukaeva I.K. Role of the oil complex in ensuring
country’s energy security. – P. 63.

The paper analyses the role of the oil complex
in ensuring energy security. The main reasons and
factors of its inefficient work are identified and
analysed. The measures that contribute to
achievement of the competitive advantages of this
sector of the economy are grounded.

Keywords: oil complex, country’s energy
security, economy.

Dorofeeva H.A., Pyanova A.O. Practice in
restructuring enterprises: home and foreign
experience. – P. 97.

The paper generalizes typical problems of
modern Ukrainian enterprises and proves the
necessity of restructuring mining enterprises of
Ukraine. The features of restructuring coal mines in
Poland, Great Britain and Germany are defined.
Strategy of reforming the coal industry of Ukraine
and the project of restructuring the enterprises and
private sector development are considered. The
features of M&A taken place in practice of home and
foreign enterprises are revealed.

Keywords: restructuring, strategic
alternatives, home and western experience, market
economy of country.



Dronova A.Yu. Profitability as a component of
assessment of the trade companies performance on
Ukraine’s market of oil products. – P. 140.

The article describes the system for assessing
the profitability of enterprises on the oil market using
various methodological approaches to definition of
the system of indicators which provide a thorough
and adequate reflection of the real financial and
economic situation with oil traders. The main factors
having influence on the profitability of enterprises -
traders of oil products are analysed.

Keywords: profitability, assessment, oil
products market, trade.

Ezhakova N.V. Methodical approaches to
managerial accounting and analysis of efficiency of
enterprises’ innovative activity. – P. 135.

The article deals with methodical approaches
to managerial accounting and analysis of the
innovative activity efficiency. The author offers a
system of indicators for enterprises’ innovative
activity, which is one of the elements of the system
of a complex assessment of innovative activity that
allows to determine whether its further realization is
expedient.

Keywords: innovative activity, analysis of
efficiency, managerial decisions.

Frolov V.O. Scientific approaches to motivational
mechanism formation and personnel management. –
P. 245.

The paper deals with systematization of
classification attributes of personnel, labour
motivation and management on the basis of a
comprehensive approach. The mechanism of
motivation and personnel management is defined.
The author gives grounds for his own view of the
category personnel, as well as labour motivation and
management.

Keywords: motivation and personnel
management, classification attributes of personnel,
labour, management.

Kendyukhov O.V., Kryvchykov A.O., Shparyo-
va A.M. Problems and prospects for innovation-
based development of Ukraine. –P. 158.

The influence of innovation processes on
the competitiveness of the national economy is
shown. The author unveils main factors having
influence on the innovation-based development of
the economy. Key problems of the innovation-based
development of Ukraine are identified, and priorities
in the investment and innovation policy of Ukraine
are proposed and confirmed.

Keywords: innovation process, development,
problems, priorities, competitiveness, national
economy, Ukraine.

Khodareva O.O., Shulga L.O. Functional and cost-
based approach to managerial activity: analysis and
control over complex systems. – P. 85.

The paper deals with basic principles of a
functional-cost analysis. The approach to
description, control and analysis of complex
production systems on the basis of the given methods
is presented. The possibility of using the above
approach to improvement of managerial activity
quality is evaluated.

Keywords: functional-cost analysis, analysis
and control, complex production systems.

Khodyko D.I. Estimation of sector coefficients for
energy productivity in the Ukrainian industries. –
P. 112.

An econometric estimation of energy factor
productivity in Cobb-Douglas production function is
performed for the Ukrainian industries on a sector
level. As an example, the estimated indicators are
used to assess the challenges for modernization of
heat-generating industry.

Keywords: quasi-fiscal deficit, factors pro-
ductivity, seasonal fluctuations, Cobb-Douglas
function, energy efficiency.

Korneeeva T.І. Organizing a flow of documents on
accounting nature protection activity expenditures. –
P. 257.

The article analyses theoretical and practical
aspects of accounting nature protection expenditures.
Based on results of the analysis, the forms of primary
documents are offered, internal and external
accounting of mining enterprises and coal mines has
been improved, and the record-keeping schedules for
financial and managerial accounting of expenditures
under complete and incomplete automation have
been developed.

Keywords: organization of a flow of
documents, nature protection activity expenditures,
primary documents, internal accounting, record-
keeping schedule, coal mines.

Kotova N.I., Kucherenko I.Yu. Motivation of
personnel of agricultural enterprises: problems and
ways of providing. – P. 226.

As a result of studying the external and
internal reasons which have influence on priorities in
motivation of agroindustrial enterprises’ personnel,
the ways of improving the system of labour
motivation are well-grounded in order to provide its
efficiency.

Keywords: motivation of personnel, priorities,
agricultural enterprises.



Kozyk V.V., Sydorov Yu.I., Chernyak O.Yu.
Innovative capacity from point of Neo-Darvinism
and thermodynamics of open systems. – P. 128.

The problem of innovative capacity of a firm
is considered from positions of Neo-Darvinism
neutral theory of biological evolution and thermody-
namics of open dissipative structures. It is shown
that by analogy with sectional mutations which are in
DNA in abeyance the archive of a firm should
contain a set of technological developments which
can be used under force-majeure situation. A
conclusion is made that, without regard to the future,
the results of R&D may be negative; to increase the
innovative capacity of the firm these works must be
conducted constantly and be funded sufficiently
enough.

Keywords: Neo-Darvinism, sectional
mutations, thermodynamics of open systems, offer of
innovations, innovative capacity of a firm.

Kruk O.M. Ways of increasing the efficiency of
formation of a local budget’s financial potential and
its assessment. – P. 220.

The article identifies the factors forming a
financial potential of the local budget. The basic
ways of increasing the efficiency of the local
budget’s financial potential formation are marked
out. The necessity of forming and developing a
methodical approach to assessment of the local
budget’s financial potential and search for additional
budget receipts is grounded. This will promote the
increase in the level of financial independence of
local authorities.

Keywords: budget, financial potential, tax
potential, non-tax potential, reserve, assessment,
factors.

Krymova M.O. Life cycle of a specialist
competitiveness development, factors and
components of its formation. – P. 231.

The paper presents a theoretical and
methodical research of a competitive basis for
realizing labour capabilities. The role of a specialist
in the economy functioning is defined, as well as
main stages in the development of his
competitiveness, their content, factors and
components which effect this process.

Keywords: specialist competitiveness, labour
capabilities, economy, development.

Kucher V.A. Methodical aspects of the analysis of
basic trends in the development of building
enterprises of Ukraine. – P. 207.

The paper deals with the financial resources
which are the basic factors of the economic growth.
The problem of a correct and effective diagnostics of
the state of enterprise’s development funding is very

urgent now. The ability of an enterprise to attain a
success on the market depends on the effective
management of sales policy. It is proved that under
conditions of a hard business competition the reliable
and timely data are a necessary component of the
work; they can be received as a result of a complex
diagnostics of external and internal environment.

Keywords: production, industrial enterprise,
funding, external environment, competition,
development trends.
Kutsenko M.A. Criteria for optimal providing the
personnel resources for the Ministry of Emergency
Situations of Ukraine. – P. 253.

The criteria for the optimal level of providing
the personnel resources for the units of the Ministry
of Emergency Situations of Ukraine are suggested.
This level implies minimization of expenses and
reduction of losses caused by the emergency
situations.

Keywords: personnel resources, optimization
emergency situations, losses.

Lazutkina A.V. Factors influencing the
effectiveness of merchandising for leading
companies in the juice industry of Ukraine. – P. 190.

This article describes the list of factors that
may have influence on the effectiveness of
introduction and use of basic tools of marketing
communications, in particular merchandising and its
impact on sales volumes of the juice industry
companies.

Keywords: marketing communications,
merchandising, manufacturer, distributor, retail
network.

Levkovska L.V. Integration processes of
financial and industrial capital as a material
basis of corporate enterprise. – Р. 57.

The integration processes of financial
and industrial capital are considered as a
material basis of corporate enterprise.
Integration of financial and industrial capital
as pooling of assets of companies is
determined, what gives an opportunity to
extend scales in different market segments or
diversify the markets of products which are
produced by a company by basic type of
activity.

Keywords: integration, integrated corporate
organization, financial and industrial capital.

Markhaichuk M.M. Forming the investment
strategy for an industrial enterprise taking into
account expected conjuncture changes. – P. 174.

Classification of conjuncture types was
developed. To form enterprise’s investment strategy,



it is offered to use forecasting of various conjuncture
types. This will allow to reach the balance between
investment in the real assets and realization of
financial investments, as well as to choose the most
adequate investment strategy that corresponds to
progressive development.

Keywords: investment strategy, industrial
enterprise, conjuncture.

Osadcha N.V. Customs regime export, algorithm of
its using and ways of improvement. – P. 41.

The article analyses elements of сustoms pro-
cedures of export regime, presents algorithms of
customs operations and defines the ways to improve
them.

Keywords: algorithm, export, customs
payments, customs registration.

Paliga N.B., Svitlychna Yu.V. Ways to prevent
external and internal threats to economic security. –
P. 197.

The article focuses on the ways of preventing
internal and external threats to the economic security
of the enterprise in terms of such components as
technical-technological, financial and personnel.

Keywords: economic security of enterprise,
components of enterprise’s economic security,
external threats, internal threats.

Pavlov K.V. Institutional conditions for introducing
innovations and investments of intensive type. –
P. 154.

Creation of optimal institutional conditions
and preconditions has a great importance in the
process of increasing the efficiency of social
reproduction on the basis of accelerated introduction
of innovations and investments of intensive type. In
this respect this paper investigates the factors of
formation of optimal institutional environment as the
basis for intensifying the Russian economy.

Keywords: innovations and investments,
Russian economy, institutional environment.

Romanenko V.A. Impact of a competitive policy on
machine-building development in Ukraine. – P. 67.

The paper studies the impact of a competitive
policy on Ukraine’s machine-building development.
It highlights the period of forming competitive
relations in Ukraine. The relationship between
competition in machine building and its
competitiveness is shown. The proposals are given to
improve the competitive policy.

Keywords: competitive policy, machine-
building, competition and competitiveness.

Salikhova O.B., Krekhivska N.O. Import of high-
tech capital goods into Ukraine: problems of
investigation and ways of solving. – P. 34.

The article investigates the concept “capital
goods” and presents the author’s interpretation of the
term “high-tech capital goods”. The Classification by
wide economic categories and the List of high-tech
goods are harmonized. A database of monthly data
for 2003-2010 is collected, which is the basis for
researching and forecasting the foreign trade in high-
tech capital goods.

Keywords: capital goods, high-tech products,
foreign trade.

Shamileva E.E. Ways of increasing motivation of
efficive use of labour potential. – P. 250.

The article examines one of the important
problems that concerns motivation and stimulation of
labour potential. These problems arise in the process
of economic transformation and formation of a new-
quality employment inherent in the market relations.
Practical recommendations on genesis of a
motivational mechanism of increasing the effective
use of home labour potential under development of a
socially oriented market economy are offered.

Keywords: efficiency, labour potential,
motivation, employment.

Shevchuk V.R., Perfilova O.E. Improving a tariff
system as a necessary condition for transition to the
economic methods of state regulation in the Ukraini-
an power energy. – P. 104.

The paper discusses the problem of tarrff
regulation of the native power energy and discovers
the causes of ineffectiveness of attempts to improve
it. The features of electricity tariff formation in
Ukraine are investigated. The prospects for the tariff
policy improvement are analyzed.

Keywords: tariff differentiation, dotation
certificates, uniform tariffs, seasonal tariffs,
independent regulator, сross subsidization, tariff
policy.

Shwaika M.A., Pelyo A.B. On the issue of
overcoming the world financial crisis, introducing
the world reserve currency and establishing a global
bank to manage it. – P. 8.

The paper describes the reasons for the world
financial crisis and gives recommendations to
overcome it. It offers to create a new reserve
currency instead of the American dollar and establish
a global bank. The recommendations are also given
to reform the world financial system and make a
strict control over issue of money.



Keywords: world financial crisis, reserve
currency, financial system, global bank, world
currency system.

Snigova О.Yu. Old industrial regions of Ukraine in
the post-crisis period: problems of efficient
development. – P. 14.

The paper analyses the economic situation in
old industrial regions and evaluates the trends in
their development in the post-crisis period. The
necessity of diversifying the economy of old
industrial regions is proved. Obstacles to the efficient
diversification of the above regions are defined. The
proposals are formulated to create the conditions
necessary for efficient restructuring of old industrial
regions’ economy on the basis of diversification.

Keywords: old industrial regions, restructu-
ring of economy, diversification of economy.

Tantsyura M.Yu. Economic analysis of the level of
enterprise’s information protection. – P. 203.

The article presents the economic analysis of
enterprise’s information protection level. The author
formulates a general approach to the economic
analysis of enterprise’s information protection. A
general mathematical model of economic estimation
of enterprise’s information protection level is
offered.

Keywords: information protection, protection
level analysis, protection estimation model.

Telyshevska L.I. Enhancing innovation activity of
enterprises under implementation of marketing
product policy. – P. 124.

The paper covers the issues of activation of
the marketing product policy under conditions of
innovations introduction, as well as enhancement of
enterprise’s innovation activity.

Keywords: innovations, marketing
conception, marketing commodity policy,
commodity policy, product innovation.

Tereshchenko V.S. Securing future costs and
payments as a source of providing reimbursement of
fixed assets’ repair costs and its accounting. –
P. 213.

The necessity of securing future repair costs
for fixed assets by the Ukrainian enterprises is
proved. Methods of its accounting have been
developed.

Keywords: fixed assets, current repairs,
capital repairs, capitalized repairs, analogue method
of reserve calculation, estimated method of reserve
calculation.

Tkachenko V.A., Schukin O.I. Motivation of the
civil society on the basis of initiative creative
economic activity and socialization of society. –
P. 239.

The paper examines the urgent problem of
today’s, namely: the Ukrainian society should
recognize the development of productive forces as a
common matter and every person and every
economic entity should consider their activity as a
kind of a civil service of the people.

Keywords: motivation, initiative,
creativeness, society, productive forces.

Vazhynskyi F.A., Gavrylko P.P., Kolodiychuk A.V.
Role of international innovative and scientific-
technical cooperation in the increase of competi-
tiveness of machine-building industry. – Р. 186.

Advantages of international scientific-tech-
nical cooperation are considered for the enterprises
of Ukraine in modern terms. Plugging of machine-
building complex of Ukraine in international scienti-
fic-technical cooperation with other countries of the
world and integration associations is one of major
instruments of increase of competitiveness in all its
aspects.

Keywords: competitiveness, scientific and
technical policy of development of engineer, interna-
tional scientific-production cooperation, international
cooperation, innovative activity.

Vatchenko O.B., Svystun K.O. Analysis of
industrial development in Ukraine under
transformational changes. – P. 90.

The article investigates the features of
Ukraine’s industry development, such as its
territorial placing, structure, state of fixed assets,
innovation-based development, investment aspects,
financial results of industrial enterprises activities,
directions of development.

Keywords: industry, industrial structure,
technological modes, fixed assets, wear, renewal,
profitability, investments, innovations, clusters.

Yuryk Ya.I., Konovalov Yu.I. Preconditions for
forming and current condition of industrial structure
in Ukraine. – P. 72.

The paper studies regularities in the structural
changes in the national economy. The role of the
state is defined in their regulation, both in the context
of the world experience and national features of a
transformation period.

Keywords: national economy, industry,
structure, state regulation.

Zvaygintseva O.B. Formation and development of
marketing theory and practice in Ukraine. –P. 21.



The evolution of theoretical principles and
practical measures of marketing in Ukraine since the
Sovien Union till the independence of the country is
presented. The analysis of the well-known marketing
specialists’ works was made, including the works of
theorists and practical workers who had a great
influence on marketing development in Ukraine.

Keywords: marketing, expediency of using
marketing, marketing theory, practice in marketing,
UAM.


