
АНОТАЦІЇ 
 

Александров І.О., Окуловська А.С. Оцінка еко-
номічної ефективності екологічного менеджмен-
ту підприємства. – С. 172. 

Подано підхід до оцінки системи 
екологічного менеджменту на підставі “тіньових 
цін” і трансцендентно-логарифмічної функції. 
При цьому тіньові ціни визначаються як 
альтернативні витрати, що відображають дійсну 
вартість ресурсу. Запропонований підхід до 
оцінки економічного збитку використано для 
проекту припинення використання 
озоноруйнуючих речовин, що підтверджує 
ефективність даного методу. 

Ключові слова: екологічний менеджмент, 
тіньові ціни, економічний збиток, озоноруйнуючі 
речовини. 

 
Брадул С.В., Бєлєнцов В.М. Удосконалення 
державного регулювання діяльності 
постачальників у сфері житлово-комунального 
господарства України. – С. 67. 

Обґрунтовано інноваційний підхід до 
цільового стимулювання й удосконалено 
методику моніторингу результатів діяльності 
постачальників у сфері житлово-комунального 
господарства, спрямованих на підвищення їх 
соціально-економічної ефективності в 
національній економіці. 

Ключові слова: житлово-комунальні 
господарства, інноваційний підхід, 
постачальники, національна економіка. 
 
Вінарік Л.С., Васильєва Н.Ф. Механізми 
забезпечення онлайнового електронного бізнесу. – 
С. 151. 

Визначено сутність і запропоновано 
інструментарій механізмів забезпечення 
онлайнового електронного бізнесу, що гарантує 
його ефективне впровадження, функціонування 
та розвиток. 

Ключові слова: механізм забезпечення, 
інструментарій механізму забезпечення, 
онлайновий електронний бізнес. 

 
Грігорян Г.М., Гапоненко О.Є. Аналіз 
тенденцій рівня розвитку економічних процесів 
підприємства. – С. 147. 

Подано методичні розробки щодо 
визначення ймовірної зміни рівнів розвитку 
економічних процесів машинобудівних 
підприємств залежно від рівня ефективності 
матеріальної мотивації персоналу на період 2010 
р. Імовірну зміну рівня розвитку економічного 
процесу визначено за допомогою ланцюгів 
Маркова, що передбачає реалізацію шести 

послідовних етапів.  
Ключові слова: підприємства 

машинобудування, ланцюги Маркова, економічні 
процеси. 
Даниленко В.А. Альтернативні методики 
проведення фрактального аналізу. – С. 8. 

Розглянуто основні методики проведення 
фрактального аналізу з метою визначення 
показника Херста. Проаналізовано відносні 
переваги та недоліки розглянутих методик. 

Ключові слова: фрактальний аналіз; 
фрактальна розмірність; показник Херста. 

 
Дубинська О.С. Організація моніторингу 
організаційно-виробничої сфери в антикризовому 
управлінні підприємством. – С. 119. 

Розглянуто місце моніторингу 
організаційно-виробничої сфери в антикризовому 
управлінні машинобудівним підприємством, 
сформовано завдання моніторингу з метою 
попередження  
банкрутства й розроблено основні складові 
системи моніторингу організаційно-виробничої 
системи й інформаційні зв’язки між ними. 

Ключові слова: моніторінг, організаційно-
виробнича система, антикризове управління, 
банкрутство.  
 
Завгородня О.П. Зарубіжний досвід інтеграції 
вугледобувних і електрогенеруючих компаній. – 
С. 58. 

Досліджено передумови, умови і форми 
інтеграції вугледобувних і електроенергетичних 
компаній у країнах із різним рівнем економічного 
розвитку; виявлено деякі загальні тенденції в 
цьому процесі. 

Ключові слова: вугледобувні й 
електроенергетичні компанії, економічний 
розвиток, інтеграція. 

 
Зайцева Н.О. Оцінка інтенсивності конкуренції у 
виноробній промисловості України. – С. 163. 

Розроблено шкалу оцінки інтенсивності 
конкуренції у виноробній промисловості України 
за інтегральним коефіцієнтом. Теоретичний 
матеріал підкріплено аналізом стану конкуренції 
між двадцятьма підприємствами виноробства 
Півдня України. Виділено причини наявного 
ступеня інтенсивності конкуренції. 

Ключові слова: конкуренція, інтенсивність, 
шкала оцінки, виноробна промисловість.  

 
Іванов Ю.Б., Орлова А.Ю. Розвиток 
нормативної бази визначення собівартості 



продукції промислових підприємств як фактор 
підвищення її конкурентоспроможності. – С. 92. 

Надано аналіз змін нормативної бази 
визначення собівартості продукції промислових 
підприємств України за період із 1990 р. Розкрито 
основні  недоліки «Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 16 «Витрати». Показано, що 
як завищення собівартості продукції порівняно з 
дійсною, так і її заниження не дозволяють 
підприємству ефективно керувати цінами в 
умовах економічної кризи, що значно підсилила 
цінову конкуренцію. Запропоновано методичний 
підхід до розрахунку запасу 
конкурентоспроможності продукції на 
конкретному ринку.  

Ключові слова: собівартість, виробнича 
собівартість, продукція, витрати на виробництво, 
конкурентоспроможність. 
 
Інякін В.М., Шевченко В.В. Мінімізація 
наслідків техногенних аварій у житлово-
комунальному господарстві. – С. 41. 

Обґрунтовано різке підвищення ризиків 
техногенних аварій у системах комунального 
життєзабезпечення внаслідок швидкого зростання 
довжини старих і аварійних інженерних мереж, 
зносу устаткування. Запропоновано концепцію 
системи заходів для виходу із кризового стану. 

Ключові слова: житлово-комунальне 
господарство, системи життєзабезпечення, 
інженерні мережі, водопостачання, каналізація, 
теплопостачання, техногенні аварії.  

 
Кокодей Т.О. Зміна тенденцій у поведінці 
споживача на продовольчому ринку в період 
кризи 2008 р. в Україні. – С. 157. 

Запропоновано типологію мотивів 
споживача продуктів харчування, а також 
розглянуто зміни їх впливу на поведінку 
споживача-індивіда на продовольчому  ринку 
України в період фінансово-економічної кризи 
2008 р. 

Ключові слова: продовольчий ринок, 
фінасово-економічна криза, продукти харчування, 
споживачі. 

 
Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Удосконалення 
процесів обслуговування різних категорій 
споживачів. – С. 83. 

Уточнено зміст терміна “обслуговування 
споживачів вугільного підприємства”. Виявлено 
особливості обслуговування велико-, середньо- та 
дрібнооптових споживачів. Запропоновано 
алгоритми здійснення процесів обслуговування 
різних категорій споживачів.  

Ключові слова: обслуговування, споживачі, 
вугільне підприємство. 

 
Кулєшова Л.В. Удосконалення системи 
професійної орієнтації молоді в регіоні. – С. 196. 

Обґрунтовано необхідність включення 
підсистеми конкурентоорієнтованості молоді в 
систему професійної орієнтації зі створенням на 
регіональному та базовому рівнях 
профорієнтаційних інституцій із метою 
формування конкурентоорієнтованості 
особистості, яка сприяє підвищенню її 
конкурентоспроможності на ринку праці. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, 
конкурентоорієнтованість, професійна орієнтація 
молоді. 

 
Кухарська Н.О. Фактори розвитку регіонів 
України у процесі трансформації економіки 
країни. – C. 19. 

Виявлено наростання дивергенції регіонів 
України за рядом показників їх економічного 
розвитку. Доведено, що посилення рівня 
інтенсивності експортної діяльності є одним із 
ключових чинників збільшення валового 
регіонального продукту і, унаслідок цього, 
підвищення економічного зростання регіонів 
України у процесі трансформації. 

Ключові слова: валовий регіональний 
продукт, промислове та сільськогосподарське 
виробництво, інвестиції, експорт, дивергенція. 

 
Малій О.В. Проблема оцінки та вимірювання 
висоти вхідних бар’єрів у світовій практиці. – 
С. 13. 

Оцінка та вимірювання висоти вхідних 
бар'єрів – важливі скаладові для всіх учасників 
ринку: укорінених фірм, фірм-новачків, 
споживачів і держави. Здійснено позитивний та 
нормативний аналіз висоти вхідних ринкових 
бар’єрів у світовій практиці з точки зору нових 
фірм та держави.  

Ключові слова: бар’єри входження, 
безповоротні витрати, економія від масштабу, 
норма входження, норма проникнення. 

 
Молдован О.О. Економіко-технологічні 
фактори формування структурних дисбалансів 
чорної металургії України. – С. 77. 

Розглянуто економіко-технологічні 
фактори формування структурних дисбалансів 
чорної металургії України. Проаналізовано їх 
динаміку та вплив на ефективність галузі. 
Визначено ключові дисбаланси чорної металургії 
та їх ризики для розвитку галузі й економіки 
України.  

Ключові слова: базова галузь, структурна 
трансформація, чорна металургія, виплавка сталі, 
прокат, напівфабрикати.  



 
Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю. Моделювання 
показників економічної безпеки підприємства на 
основі нечіткої логіки. – С. 106. 

Досліджено оцінку рівня економічної 
безпеки підприємства через визначення ступеня 
ризику його банкрутства. Наведено методику 
нечіткого якісно-кількісного аналізу фінансового 
стану промислового підприємства як індикатора 
загрози його банкрутства. 

 
Ключові слова: промислове підприємство, 

методика, аналіз, економічна безпека, 
банкрутство. 
 
Павлов К.В. Використання методів теорії поля 
при аналізі регіональних проблем. – С. 35. 

Розглянуто соціально-економічні й 
екологічні проблеми розвитку регіонів, 
вирішення яких можливе на основі використання 
методів теорії поля, а також проведено аналогію 
між процесами в економіці та гравітаційній 
взаємодії.  

Ключові слова: розвиток регіонів, 
соціально-економічні й екологічні проблеми 
регіонів, теорія поля, гравітаційна взаємодія. 

 
Папаiка О.О., Горбанський А.Б. Світовий 
досвід антиінфляційної політики держави: реко-
мендації для України. – С. 3. 

Узагальнено досвід країн світу, які 
використовували різні монетарні режими, – 
таргетування грошових агрегатів, валютного 
курсу, інфляції. З'ясовано особливості 
антиінфляційної політики у валютних союзах, а 
також у країнах, які не дотримуються 
одновимірного підходу. Визначено перепони і 
переваги переходу до режиму інфляційного 
таргетування в Україні.  

Ключові слова: інфляція, монетарний 
режим, таргетування, грошово-кредитна політика, 
грошова маса. 

 
Петренко О.О. «Укрзалізниця» як природна 
монополія. – С. 49. 

Стаття присвячена проблемі розвитку 
ринкових відносин у залізничному комплексі 
України. Розглянуто питання демонополізації 
«Укрзалізниці» у зв’язку із прийняттям 
Державної цільової програми реформування 
залізничного транспорту на 2010-2015 рр. 
Визначено, що особливе народногосподарське 
значення залізничної галузі обумовлює вимоги до 
характеру її ринкового реформування значно 
інші, ніж у галузях промисловості та народного 
господарства.  

Ключові слова: «Укрзалізниця», ринкові 
відносини, залізнична галузь, транспорт, 
демонополізація. 

 
Покришка Д.С. Інвестиційні чинники 
економічної динаміки України: виклики 
посткризового відновлення економіки. – С. 136. 

Здійснено аналіз інвестиційної складової 
економічного зростання України у кризовий пе-
ріод. Визначено основні чинники, що зумовили 
спрямованість інвестиційної діяльності. Запро-
поновано ряд заходів економічної політики, 
спрямованих на посилення інвестиційних важелів 
структурних зрушень в економіці України з 
метою її адаптації до конкурентних викликів 
посткризового світу.   

Ключові слова: інвестиції, посткризове 
відновлення, структурні зміни, економічне 
зростання. 

 
Саратикянц Е.С., Закервашевич Н.В. Теоре-
тичний аспект формування людського 
капіталу. – С.  181. 

Сучасні соціально-економічні 
перетворення України відбуваються в умовах 
демографічної ситуації, що погіршується, у 
країнах світового співтовариства. Пошук 
варіантів формування «людського капіталу» 
базується на знанні теоретичних аспектів, 
досліджуваній категорії та інформаційній базі про 
розвиток освіти, охорони здоров'я і житлово-
комунального господарства – галузей, що 
безпосередньо впливають на якісний і кількісний 
склад людського капіталу.  

Ключові слова: інвестиції, людський 
капітал, джерела, ефективність освіти. 

 
Семенов Г.А., Семенов А.Г., Жилінська Л.О. 
Удосконалення планування маркетингових 
комунікацій на підприємстві. – С. 123. 

Проведено аналіз поточної діяльності ТОВ 
„НІКО СІЧ” і розроблено практичні рекомендації 
щодо поліпшення процесу планування та 
реалізації маркетингових комунікацій на 
підприємстві. Сформовано напрями 
раціоналізації форм планування, обліку та 
контролю етапів упровадження маркетингових 
комунікацій. 

Ключові слова: маркетингові комунікації, 
підприємство, планування, реалізація, контроль. 

 
Слободянюк Н.О. Удосконалення управлінського 
обліку нематеріальних активів на промислових 
підприємствах України. – С. 111. 

Вивчено стан управлінського обліку 
нематеріальних активів (НМА) на промислових 
підприємствах України, запропоновано основні 



напрями щодо його вдосконалення, розроблено 
типові форми документації з обліку 
нематеріальних активів підприємства й інструкції 
до них для  
формування інформаційної бази НМА з метою 
моделювання процесів управління.  

Ключові слова: управлінський облік 
нематеріальних активів підприємства; положення 
про управлінський облік НМА; реєстраційна 
картка обліку НМА; система менеджменту НМА. 

 
Телін С.В Антикризове управління – 
превентивний захід попередження банкрутства. 
– С. 72. 

Розглянуто проблему антикризового управ-
ління підприємством, наведено існуючі 
механізми і моделі, визначено їх особливості, 
урахування яких дозволить підвищити 
ефективність її розв’язання. 

Ключові слова: банкрутство, антикризове 
управління, економічні моделі, реструктуризація, 
неплатоспроможність. 

 
Ткаченко А.М., Казачков І.О. Концептуальні 
підходи до фінансування техніко-технологічного 
переозброєння запорізьких металургійних 
підприємств. – С. 168. 

Розглянуто можливі варіанти залучення 
інвестиційних ресурсів для розвитку 
металургійних підприємств Запорізького регіону. 
Запропоновано альтернативні варіанти 
фінансування металургійної галузі з метою її 
техніко-технологічного переоснащення. 

Ключові слова: розвиток, регіон, інвестиції, 
підприємство, фінансування, переозброєння, 
модернізація, держава. 

 
Харквердян Д. Установлена конкуренція 
показників і економічного зростання. – С. 28. 

Ідея статті полягає у зростаючих темпах 
економіки, що перевищують реальне зростання. У 
даний час джерела економічного зростання в 
основному описуються з використанням двох го-
ловних факторів: зростання ефективності 
дистрибуції за допомогою використання 
раціональних засобів; відродження 
нагромадження капіталу і тенденція до економії 
після великого спаду. 

Ключові слова: економіка, економічне 
зростання, конкуренція, інституціональне 
середовище. 

 
Хромов М.І. Інвестиціїї в людський капітал: 
особливості визначення та критерії оцінки 
ефективності. – С. 188. 

Проаналізовано класичні та сучасні 
теоретичні засади інвестування в розвиток 
капіталу як засобу зростання продуктивності, 
підвищення доходів і створення нової вартості. 
Досліджено аспекти вкладень у людський капітал 
як особливого виду інвестиційної діяльності. 
Запропоновано нові підходи до визначення й 
оцінки ефективності інвестицій у людський 
капітал. 

Ключові слова: людський капітал, 
інвестиційна діяльність, критерії оптимальності, 
оцінка ефективності. 

 
Філіпішин І.В., Омельченко С.М. Раціональна 
модель планування розвитку підприємства. – 
С. 98 

Удосконалено раціональну модель 
планування розвитку промислового 
підприємства, основну увагу у якій приділено 
процесу цілеполягання і ланцюжку цінностей. 

Ключові слова: промислове підприємство, 
розвиток, модель планування. 

 



АННОТАЦИИ 
 

Александров И.А., Окуловская А.С. Оценка 
экономической эффективности экологического 
менеджмента предприятия. – С. 172. 

Представлен подход к оценке системы 
экологического менеджмента на основе “теневых 
цен” и трансцендентно-логарифмической 
функции. При этом теневые цены определяются 
как альтернативные издержки, отражающие 
истинную стоимость ресурса. Предложенный 
подход к оценке экономического ущерба 
использован для проекта прекращения 
применения озоноразрушающих веществ, что 
подтверждает эффективность данного метода. 

Ключевые слова: экологический 
менеджмент, теневые цены, экономический 
ущерб, озоноразрушающие вещества. 

 
Брадул С.В., Беленцов В.Н. 
Усовершенствование государственного 
регулирования деятельности поставщиков в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Украины. – С. 67. 

Обоснованы инновационный подход к 
целевому стимулированию и усовершенствована 
методика мониторинга результатов деятельности 
поставщиков в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, которые направлены на повышение их 
социально-экономической эффективности в 
национальной экономике. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальные 
хозяйства, инновационный подход, поставщики, 
национальная экономика. 
 
Винарик Л.С., Васильева Н.Ф. Механизмы обес-
печения онлайнового электронного бизнеса. – 
С. 151. 

Определена сущность и предложен 
инструментарий механизмов обеспечения 
онлайнового электронного бизнеса, который 
гарантирует его эффективное внедрение, 
функционирование и развитие. 

Ключевые слова: механизм обеспечения, 
инструментарий механизма обеспечения, 
онлайновый электронный бизнес. 

 
Григорян Г.М., Гапоненко О.Е. Анализ тен-
денций уровня развития экономических процессов 
предприятия. – С. 147. 

Представлены методические разработки по  
определению вероятного изменения уровня 
развития экономических процессов предприятий 
машиностроения в зависимости от уровня 
эффективности материальной мотивации 
персонала на период  2010 г. Вероятное  
изменение уровня развития экономического 

процесса определено  с помощью цепей Маркова, 
что предусматривает реализацию  шести 
последовательных этапов.  

Ключевые слова: предприятия машино-
строения, цепи Маркова, экономические 
процессы. 

 
Даниленко В.А. Альтернативные методики 
проведения фрактального анализа. – С. 8. 

Рассмотрены основные методики 
проведения фрактального анализа с целью 
определения показателя Херста. 
Проанализированы относительные преимущества 
и недостатки рассмотренных методик. 

Ключевые слова: фрактальный анализ, 
фрактальная размерность, показатель Херста. 

 
Дубинская Е.С. Организация мониторинга 
организационно-производственной сферы в 
антикризисном управлении предприятием. – 
С. 119. 

Рассмотрено место мониторинга 
организационно-производственной сферы в 
антикризисном управлении машиностроительным 
предприятием, сформированы задачи 
мониторинга с целью предупреждения 
банкротства и разработаны основные составные 
системы мониторинга организационно-
производственной системы и информационные 
связи между ними. 

Ключевые слова: мониторинг, 
организационно-производственная система, 
антикризисное управление, банкротство. 
 
Завгородняя О.П. Зарубежный опыт 
интеграции угледобывающих и 
электрогенерирующих компаний. – C. 58. 

Исследуются предпосылки, условия и фор-
мы интеграции угледобывающих и электроэнер-
гетических компаний в странах с разным уровнем 
экономического развития, выявляются некоторые 
общие тенденции в этом процессе. 

Ключевые слова: угледобывающие и элек-
троэнергетические компании, экономическое 
развитие, интеграция. 

 
Зайцева Н.А. Оценка интенсивности 
конкуренции в винодельческой промышленности 
Украины. – С. 163. 

Разработана основанная на использовании 
интегрального коэффициента шкала оценки 
интенсивности конкуренции в винодельческой 
промышленности Украины. Приведен анализ 
состояния конкуренции между двадцатью 
предприятиями виноделия Юга Украины. 



Выделены причины существующей степени 
интенсивности конкуренции. 

Ключевые слова: конкуренция, 
интенсивность, шкала оценки, винодельческая 
промышленность. 

 
Иванов Ю.Б., Орлова А.Ю. Развитие 
нормативной базы определения себестоимости 
продукции промышленных предприятий как 
фактор повышения её конкурентоспособности. – 
С. 92. 

Дан анализ изменений нормативной базы 
определения себестоимости продукции 
промышленных предприятий Украины за период 
с 1990 г. Вскрыты основные  недостатки 
«Положения (стандарта) бухгалтерского учёта 16 
«Затраты». Показано, что как завышение 
себестоимости продукции по сравнению с 
действительной, так и её занижение  не 
позволяют предприятию эффективно управлять 
ценами в условиях экономического кризиса, 
значительно усилившего ценовую конкуренцию. 
Предложен методический подход к расчету 
запаса конкурентоспособности продукции на 
конкретном рынке.  

Ключевые слова: себестоимость, 
производственная себестоимость, продукция, 
затраты на производство, 
конкурентоспособность. 
 
Инякин В.Н., Шевченко В.В. Минимизация 
последствий техногенных аварий в жилищно-
коммунальном хозяйстве. – С. 41. 

Обосновано резкое повышение рисков 
техногенных аварий в системах коммунального 
жизнеобеспечения вследствие быстрого роста 
протяжённости ветхих и аварийных инженерных 
сетей, износа оборудования. Предложена 
концепция системы мер по выходу из кризисного 
положения. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное 
хозяйство, системы жизнеобеспечения, 
инженерные сети, водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение, техногенные аварии.  

 
Кокодей Т.А. Изменение тенденций в поведении 
потребителя на продовольственном рынке в 
период кризиса 2008 г. в Украине. – С. 157. 

Предлагается типология мотивов 
потребления продуктов питания, а также 
рассматривается изменение их влияния на 
поведение потребителя-индивида на 
продовольственном рынке Украины в период 
финансово-экономического кризиса 2008 г. 

Ключевые слова: продовольственный 
рынок, финасово-экономический кризис, 
продукты питания, потребители. 

 
Конищева Н.И., Трушкина Н.В. 
Усовершенствование процессов обслуживания 
разных категорий потребителей. – С. 83. 

Уточнено содержание термина 
“обслуживание потребителей угольного 
предприятия”. Выявлены особенности 
обслуживания крупно-, средне- и мелкооптовых 
потребителей. Предложены алгоритмы 
осуществления процессов обслуживания разных 
категорий потребителей.  

Ключевые слова: обслуживание, 
потребители, угольное предприятие. 

 
Кулешова Л.В. Усовершенствование системы 
профессиональной ориентации молодежи в 
регионе. – С. 196. 

Обоснована необходимость включения 
подсистемы конкурентоориентированности 
молодежи в систему профессиональной 
ориентации с созданием на региональном и 
базовом уровнях профориентационных 
институций с целью формирования 
конкурентоориентированности личности, которая 
способствует повышению ее 
конкурентоспособности на рынке труда. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, 
конкурентоориентированность, 
профессиональная ориентация молодежи. 

 
Кухарская Н.А. Факторы развития регионов 
Украины в процессе трансформации экономики 
страны. – С. 19. 

Выявлено нарастание дивергенции 
регионов Украины по ряду показателей их 
экономического развития. Доказано, что 
усиление уровня интенсивности экспортной 
деятельности является одним из ключевых 
факторов увеличения валового регионального 
продукта и, вследствие этого, повышения 
экономического роста регионов Украины в 
процессе трансформации. 

Ключевые слова: валовой региональный 
продукт, промышленное и сельскохозяйственное 
производство, инвестиции, экспорт, дивергенция. 
 
Малий Е.В. Проблема оценки и измерения 
высоты входных барьеров в мировой практике. – 
С. 13. 

Оценка и измерение высоты входных 
барьеров – важные составляющие для всех 
участников рынка: укоренившихся фирм, фирм-
новичков, потребителей и государства. 
Осуществлен положительный и нормативный 
анализ высоты входных рыночных барьеров в 
мировой практике с точки зрения новых фирм и 
государства.  



Ключевые слова: барьеры вхождения, 
безвозвратные затраты, экономия от масштаба, 
норма вхождения, норма проникновения. 

 
Молдован А.А. Экономико-технологические 
факторы формирования структурных 
дисбалансов черной металлургии Украины. – 
С. 77. 

Рассматриваются экономико-технологи-
ческие факторы формирования структурных 
дисбалансов черной металлургии Украины. 
Проанализированы их динамика и влияние на 
эффективность отрасли. Определены ключевые 
дисбалансы черной металлургии и их риски для 
развития отрасли и экономики Украины.  

Ключевые слова: базовая отрасль, 
структурная трансформация, черная металлургия, 
выплавка стали, прокат, полуфабрикаты. 

 
Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю. 
Моделирование показателей экономической 
безопасности предприятия на основе нечеткой 
логики. – С. 106. 

Исследована оценка уровня экономической 
безопасности предприятия через определение 
степени риска ее банкротства. Приведена 
методика нечеткого качественно-
количественного анализа финансового состояния 
промышленного предприятия как индикатора 
угрозы его банкротства. 

Ключевые слова: промышленное 
предприятие, методика, анализ, экономическая 
безопасность, банкротство. 
 
Павлов К.В. Использование методов теории 
поля при анализе региональных проблем. – С. 35. 

Рассматриваются социально 
экономические и экологические проблемы 
развития регионов, решение которых возможно 
на основе использования методов теории поля, а 
также проводится аналогия между процессами в 
экономике и гравитационном взаимодействии.  

Ключевые слова: развитие регионов, 
социально-экономические и экологические 
проблемы регионов, теория поля, гравитационное 
взаимодействие. 

 
Папаика А.А., Горбанский А.Б. Мировой опыт 
антиинфляционной политики государства: 
рекомендации для Украины. – С. 3. 

Обобщен опыт стран мира, которые 
использовали разные монетарные режимы – 
таргетирование денежных агрегатов, валютного 
курса, инфляции. Выяснены особенности 
антиинфляционной политики в валютных союзах, 
а также в странах, которые не придерживаются 
единого подхода. Определены преграды и 

преимущества перехода к режиму 
инфляционного таргетирования в Украине.  

Ключевые слова: инфляция, монетарный 
режим, таргетирование, денежно-кредитная 
политика, денежная масса. 
 
Петренко Е.А. «Укрзалізниця» как естественная 
монополия. – С. 49. 

Статья посвящена проблеме развития 
рыночных отношений в железнодорожном 
комплексе Украины. Рассмотрен вопрос о 
демонополизации «Укрзалізниці» в связи с 
принятием Государственной целевой программы 
реформирования железнодорожного транспорта 
на 2010-2015 гг. Определено, что особое 
народнохозяйственное значение 
железнодорожной отрасли обусловливает 
требования к характеру её рыночного 
реформирования существенно иные, чем для 
других отраслей промышленности и народного 
хозяйства.  

Ключевые слова: «Укрзалізниця», 
рыночные отношения, железнодорожная отрасль, 
транспорт, демонополизация. 

 
Покрышка Д.С. Инвестиционные факторы 
экономической динамики Украины: вызовы пост-
кризисного восстановления экономики. – С. 136. 

Осуществлен анализ инвестиционной 
составляющей экономического роста Украины в 
кризисный период. Определены основные 
факторы, обусловившие направленность 
инвестиционной деятельности. Предложен ряд 
мероприятий экономической политики, 
направленных на усиление инвестиционных 
рычагов структурных сдвигов в экономике 
Украины с целью ее адаптации к конкурентным 
вызовам посткризисного мира. 

Ключевые слова: инвестиции, 
посткризисное восстановление, структурные 
изменения, экономический рост. 

 
Саратикянц Э.С., Закервашевич Н.В. 
Теоретический аспект формирования 
человеческого капитала. – С. 181. 

Современные социально-экономические 
преобразования Украины происходят в условиях 
ухудшающейся демографической ситуации в 
странах мирового сообщества. Поиск вариантов 
формирования «человеческого капитала» 
базируется на знании теоретических аспектов, 
исследуемой категории и информационной базе о 
развитии образования, здравоохранения и 
жилищно-коммунального хозяйства – отраслей, 
непосредственно влияющих на качественный и 
количественный состав человеческого капитала.  



Ключевые слова: инвестиции, человеческий 
капитал, источники, эффективность образования. 

 
Семенов Г.А., Семенов А.Г., Жилинская Л.А. 
Совершенствование планирования 
маркетинговых коммуникаций на предприятии. – 
С. 123. 

Выполнен анализ текущей деятельности 
ООО «НИКО СИЧ» и разработаны практические 
рекомендации по улучшению процесса 
планирования и реализации маркетинговых 
коммуникаций на предприятии. Сформулированы 
направления рационализации форм 
планирования, учета и контроля этапов внедрения 
маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: маркетинговые 
коммуникации, предприятие, планирование, 
реализация, контроль. 

 
Слободянюк Н.А. Совершенствование 
управленческого учета нематериальных активов 
на промышленных предприятиях Украины. – С. 
111. 

Изучено состояние управленческого учета 
нематериальных активов (НМА) на 
промышленных предприятиях Украины, 
предложены основные направления по его 
совершенствованию, разработаны типовые 
формы документации по учету нематериальных 
активов предприятия и инструкции к ним для 
формирования информационной базы НМА с 
целью моделирования процессов управления.  

Ключевые слова: управленческий учет 
нематериальных активов предприятия, 
положение об управленческом учете НМА, 
регистрационная карточка учета НМА; система 
менеджмента НМА. 
 
Телин С.В Антикризисное управление – 
превентивное мероприятие предупреждения 
банкротства. – С. 72. 

Рассмотрена проблема антикризисного уп-
равления предприятием, приведены 
существующие механизмы и модели, определены 
их особенности, учет которых разрешит повысить 
эффективность ее решения. 

Ключевые слова: банкротство, 
антикризисное управление, экономические 
модели, реструктуризация, 
неплатежеспособность. 
 
Ткаченко А.М., Казачков И.О. Концептуальные 
подходы к финансированию технико-технологи-
ческого перевооружения запорожских 
металлургических предприятий. – С. 168. 

Рассмотрены возможности привлечения 
инвестиционных ресурсов для развития метал-
лургических предприятий Запорожского региона. 
Предложены альтернативные варианты 
финансирования металлургической отрасли с 
целью её технико-технологического 
перевооружения. 

Ключевые слова: развитие, регион, 
инвестиции, предприятие, финансирование, 
перевооружение, модернизация, государство. 

 
Харквердян Д. Установленная конкуренция 
показателей и экономического роста. – С. 28. 

Идея статьи состоит в растующих темпах 
экономики, которые превышают реальный рост. 
В настоящее время источники экономического 
роста в основном описываются, принимая во 
внимание два главных фактора: рост 
эффективности дистрибюции с помощью 
использования рациональных средств, 
возрождение накопления капитала и тенденция к 
экономии после большого спада. 

Ключевые слова: экономика, 
экономический рост, конкуренция, 
институциональная среда. 

 
Хромов Н.И. Инвестиции в человеческий 
капитал: особенности определения и критерии 
оценки эффективности. – С. 188. 

Выполнен анализ классических и 
современных основ инвестирования в развитие 
капитала, как способа повышения 
производительности труда, роста доходов и 
создания новой стоимости. Исследованы аспекты 
вложений в человеческий капитал, как особый 
вид инвестиционной деятельности. Предложены 
новые подходы в определении, характеристике и 
оценке эффективности инвестиций в 
человеческий капитал. 

Ключевые слова: человеческий капитал, 
инвестиционная деятельность, критерии 
оптимальности, оценка эффективности. 

 
Филипишин И.В., Омельченко С.Н. 
Рациональная модель планирования развития 
предприятия. – С. 98. 

Усовершенствована рациональная модель 
планирования развития промышленного 
предприятия, основное внимание в которой 
уделяется процессу целеполагания и цепочке 
ценностей. 

Ключевые слова: промышленное 
предприятие, развитие, модель планирования. 

 



ABSTRACTS 
 

Alexandrov І.О., Okulovska A.C. Estimation of 
economic efficiency of enterprise’s ecological 
management. – P. 172. 

The paper offers the approach to estimation 
of ecological management system on the basis of 
shadow prices and transcendent-logarithmic function. 
Shadow prices are determined here as alternative 
costs, which reflecting the real cost of resource. The 
approach offered to estimation of economic losses is 
used for the project aimed at stopping the ozone-
destroying substances usage and confirms the 
efficiency of this method. 

Keywords: ecological management, shadow 
prices, economic losses, ozone-destroying substan-
cees. 

 
Bradul S.V., Belentsov V.M. Improving the state 
regulation of  delivers’ work in the housing and 
communal facilities of Ukraine. – P. 67. 

The grounds are given for the innovative 
approach to target stimulation and the technique of 
monitoring the work of delivers in the housing and 
communal facilities of Ukraine. They are aimed at 
enhancement of their socio-economic efficiency in 
the national economy. 

Keywords: housing and communal facilities, 
innovative approach, delivers, national economy. 

 
Danilenko V.A. Alternative methods of making a 
fractal analysis. – P. 8. 

The paper deals with main methods of a 
fractal analysis used for calculating of Hurst index. 
The relative advantages and disadvantages of above 
methods are analyzed.  

Keywords: fractal analysis, fractal dimension, 
Hurst index, R/S-analysis. 

 
Dubynska O.S. Organization of monitoring of the 
organizational-production sphere in anti-crisis 
management of enterprise. – P. 119. 

The paper shows the place of monitoring of 
the organizational-production sphere in the anti-crisis 
management of a machine-building enterprise, tasks 
of monitoring with purpose of preventing bankruptcy 
and main components of the system of monitoring of 
the organizational-production sphere as well as the 
information relations between them. 

Keywords: monitoring, organizational-produc-
tion sphere, anti-crisis management, bankruptcy. 

 
Inyakin V.M., Shevchenko V.V. Easing of 
consequences entailed by technogenous troubles in 
the housing and communal facilities. – P. 41. 

The grounds are given why there is a sharp 
increase in risks of techogenous troubles in the 
communal life-support systems. This is explained by 
decrepit and breakdown communication networks 
and increasing depreciation of equipment. To 
overcome the crisis situation, the conception of 
systematic measures is offered.  

Keywords: housing and communal facilities, 
life-supporting systems, communication networks, 
water supply, heat supply, technogenous troubles. 

 
Ivanov Y.B. Orlova A.Y. Development of a 
normative base for calculating a prime cost of the 
industrial enterprises’ products as a factor of raising 
its competitiveness. – P. 92. 

The analysis of changes in Ukraine’s 
normative base used for calculating the prime cost of 
the industrial enterprises’ products for the period 
from 1990 was done. Main drawbacks of the 
Accounting Statement (Standard) 16 «Costs» are 
exposed. It is shown that both too high and too low 
prime costs don’t allow the enterprise to control 
prices effectively under the economic crisis that 
stepped up the price competition. A methodical 
approach to evaluation of products competitiveness 
reserve on the specific market is proposed.  

Keywords: prime cost, production prime cost, 
за, products, production costs, competitiveness. 

 
Grigoryan G.M.,Gaponenko O.E. Analysis of trends 
in changes of the level of enterprise’s economic 
processes development. – P. 147. 

The paper presents methodical developments 
on determination of probable changes in the level of 
machine-build enterprises’ economic processes 
development depending on the level of personnel’s 
material motivation efficiency for the period of 2010. 
Probable changes in the level of economic processes 
development are determined by using Markov’s 
chains which provide six stages. 

Keywords: machine-building enterprises, 
Markov chains, economic processes.  

 
Kharkverdyan D. Established competition of indi-
cators and economic growth. – P. 28. 

The idea of the article is to show growing 
rates of the economy which exceed the real growth. 
Now, the sources of economic growth are described 
mainly taking into consideration two main factors: 
the first one is increasing of distribution efficiency by 
rational use of resources and the second factor is 
revival of capital accumulation and tendency to 
savings after a deep fall. 



Keywords: economy, economic growth, 
competition, institutional environment. 

 
Khromov M.I. Investments in human capital: 
features of category and criteria for estimation of 
effectiveness. – P. 188. 

The work analyzes classical and modern 
principles of investment into the capital development 
as a means for increasing the labour productivity, 
incomes and creating a new value. The aspects of 
investment in the human capital are investigated as a 
special form of investment activities. New 
approaches to determination, characteristic and 
estimation of effective investments into the human 
capital are offered. 

Keywords: human capital, investment 
activities, criteria of optimum, estimation of 
effectiveness.  
 
Kokodey Т.O. Changes in tendencies of consumers’ 
behavior on the food market during the crisis 2008. – 
P. 157. 

The types of food consumption motives are 
presented in the article. Changes in their influence on 
the individual consumer’s behavior on the food 
market of Ukraine during the crisis 2008 are 
considered. 

Keywords: food market, financial and 
economic crisis, food, consumption. 

 
Konischeva N.J., Trushkina N.V. Improving the 
processes of servicing of consumers of different 
categories. – P. 83. 

The term “servicing of consumers of a coal 
enterprise” is specified. The paper reveals features of 
servicing of large-scale-, medium-scale- and small-
scale consumers. The algorithms are offered for 
servicing of different categories of consumers. 

Keywords: servicing, consumers, coal 
enterprise. 

 
Kukharska N.O. Factors of development of regions 
in Ukraine in the process of country's economy 
transformation. – P. 19. 

The paper shows the growth of the Ukrainian 
regions divergence exposed by indexes of their 
economic development. It has been proved that 
strengthening of the level of export activity intensity 
is one of the key factors of increase of the gross 
regional product and, hereupon, the increase of the 
Ukrainian regions economic growth in the process of 
transformation. 

Keywords: gross regional product, industrial 
and agricultural production, investments, export, 
divergence. 

 

Kuleshova L.V. Improving a career advising system 
for the youth in the region. – P. 196. 

The paper gives grounds for the necessity of 
introducing the subsystem of competitive orientation 
of the youth into the system of career advising 
together with creation of career-advising institutes on 
a regional and basic level. It should be made for 
forming a competitive-oriented person that provides 
increase of his competitiveness on the labor market. 

Keywords: competitiveness, competitive-
orientation, career advising of the youth. 

 
Malyi O.V. Problems of entry barriers assessment 
and measurement in the world practice. – P. 13. 

Entry barriers assessment and measurement is 
important for all market agents, such as incumbents, 
entrants, consumers and government. The paper 
presents the positive and normative analysis of 
assessing entry barriers in the world practice from 
point of view of entrants and government.  

Keywords. entry barriers, sunk costs, economy 
of scale, entry rate, penetration rate. 

 
Moldovan O.O. Economic and technological factors 
of formation of structural disbalances in the ferrous 
metallurgy of Ukraine. – P. 77. 

The paper describes economic and 
technological factors of formation of structural 
disbalances in the ferrous metallurgy of Ukraine. 
Their dynamics is analyzed and their influence on 
this branch efficiency as well. Key disbalances are 
defined as well as the risks for the development of 
the branch and economy of Ukraine. 

Keywords: basic branch, structural 
transformation, ferrous metallurgy, melding, rolled 
products, semi-products. 

 
Ostankova L.A., Shevchenko N.Y. Modeling the 
indicators of enterprise’s economic security on the 
basis of fuzzy logic. – P. 106. 

Estimation of enterprise’s economic security 
level was investigated through determination of its 
bankruptcy risk. The technique of fuzzy quantitative 
and qualitative analysis of the industrial enterprise’s 
financial position as an indicator of bankruptcy threat 
is described.  

Keywords: industrial enterprise, technique, 
analysis, economic security, bankruptcy. 

 
Papaika O.O., Gorbanskyi A.B. World experience 
of the state’s anti-inflation policy: recommendations 
for Ukraine. – P. 3. 

The paper generalizes the world experience of 
the countries which used different monetary regimes, 
such as targeting of money aggregates, currency rate 
and inflation. Specific features of anti-inflation 



policy in the monetary unions have been identified, 
as well as in the countries which don’t apply a unique 
approach. Obstacles to and advantages of transition 
to the inflation targeting regime have been defined. 

Keywords: inflation, monetary regime, 
targeting, monetary-credit policy, monetary supply. 

 
Pavlov K.V. Using method of field-theory for 
analyzing regional problems. – P. 35. 

The paper reviews economic and ecological 
problems concerning the development of regions, 
solution of which is possible on the basis of using 
methods of the field theory The paper describes the 
analogy between economic processes and gravitation 
interactions. 

Keywords: development of regions, socio-
economic and ecological problems of regions, field 
theory, gravitation interactions. 

 
Petrenko О.О. “Ukrzaliznytsia” as a natural mono-
poly. – P. 49. 

The paper covers the problems concerning the 
development of market relations in the railway comp-
lex of Ukraine. The problem of demonopolization of 
"Ukraliznytsia" is considered in connection with 
adoption of the State target program of reforming the 
railway transport for 2010-2015. It has been 
determined that a special economic value of the 
railway branch causes the requirements to the 
character of its market reform which are quite 
different than those for other industries and the 
national economy. 

Keywords: “Ukrzaliznytsia”, market relations, 
railway branch, transport, demonopolization. 

 
Philipishyn I.V., Omelchenko S.M. A rational 
model of planning enterprise development. – P. 98. 

The rational model of planning industrial en-
terprise development has been improved. The model 
is focused on the process of goal setting and the 
chain of values. 

Keywords: industrial enterprise, development, 
model of planning. 

 
Pokryshka D.S. Investment factors of economic 
dynamics in Ukraine: challenges of post-crises 
recovery of the economy. – P. 136. 

The paper analyzes an investment component 
of Ukraine’s economic growth in the crisis period. 
Main factors which motivate the direction of invest-
ment activities are determined. A set of economic 
policy actions aimed at reinforcing investment levers 
of structural shifts in the economy of Ukraine with 
the purpose of its adaptation to competitive 
challenges of the post-crises world are offered. 

Keywords: investment, post-crises recovery, 

structural shifts, economic growth. 
 

Saratykyants E.S., Zakervashevich N.V. A 
theoretical aspect of the human capital formation. – 
P. 181. 

Modern socio-economic changes in Ukraine 
take place under worsening of demographic situation 
in the countries of the world community. The search 
for ways of the “human capital” formation is based 
on the knowledge of theoretical aspects, category 
under research and information base that includes the 
development of education, health-care, and housing 
and communal facilities – the branches which have a 
direct influence on a quantitative and qualitative 
composition of human capital. 

Keywords: investments, human capital, 
sources, efficiency of education. 

 
Semenov G.A., Semenov A.G., Zhylinska L.O. 
Improving planning of marketing communication at 
an enterprise. – P. 123. 

The analysis of current activities of “NIKO 
SICH” was made and practical recommendations to 
improve the planning and implementation of marke-
ting communication at the enterprise were worked 
out. Directions of rationalization of planning forms, 
accounting and control of market communications 
implementation stages are defined. 

Keywords: marketing communications, 
enterprise, planning, realization, control. 

 
Slobodaynyk N.O. Improving a managerial 
accounting of intangible assets at the industrial 
enterprises of Ukraine. – P. 111. 

The paper examines the state of managerial 
accounting of intangible assets (IS) at the industrial 
enterprises of Ukraine and offers main directions to 
improve it. Typical forms of documents on accoun-
ting of enterprise’s intangible assets have been wor-
ked out, as well as the instructions on their usage in 
order to form the information base of IS for modeling 
management process. 

Keywords: managerial accounting of enter-
prise’s intangible assets, regulations on managerial 
accounting of IA, registration card for IS accounting, 
IS management system. 

 
Telin S.V. Anti-crisis management – a measure for 
preventing bankruptcy. – P. 72. 

The paper considers the problem of anti-crisis 
management, describes existent mechanisms and 
models, identifies their characteristics, consideration 
of which would increase the effectiveness of its  
solution.  



Keywords: bankruptcy, anti-crisis manage-
ment, debtor, economic models, restructuring, insol-
vency. 

 
Tkachenko A.M., Kazachkov I.O.  Conceptual 
approaches to financing technical and technological 
re-equipment of metallurgical enterprises. – P. 168. 

The paper describes the possible ways of 
attracting investment resources for metallurgical 
enterprises development in Zaporizhzha region. The 
alternative versions of financing the metallurgical 
industry are offered to provide its technical and 
technological re-equipment. 

Keywords: development, region, investment, 
enterprise, financing, re-equipment, modernization, 
state. 

 
Vinarik L.S., Vаsilieva N.F. Mechanisms of 
providing on-line electronic business. – P. 151. 

The paper describes the essence of on-line 
electronic business and offers the instruments of 
mechanisms of its providing which guarantee its 
effective introduction, functioning and development. 

Keywords: mechanism of providing, instru-
ments of mechanisms of providing, on-line electronic 
business. 

 
Zaitseva N.O. Estimation of the competition 
intensity in the wine-making industry of Ukraine. – 
P. 163. 

Based on an integral factor, the scale of the 
competition intensity estimation for the wine-making 
industry of Ukraine was developed. The paper analy-
zes the state of competition between twenty 
winemaking enterprises situated in the south of 
Ukraine. The reasons for the current level of 
competition intensity are emphasized.  

Keywords: competition, intensity, scale of 
estimation, wine-making industry. 

 
Zavgorodnya O.P. Foreign experience in 
integration of coal-mining and electric-and-energy 
companies. – P. 58. 

The paper examines preconditions, conditions 
and forms of integration of coal-mining and electric-
and-energy companies in the countries with different 
level of economic development. The common trends 
in this process are revealed. 

Keywords: coal-mining and electric-and-
energy companies, economic development, 
integration. 




