
АНОТАЦІЇ

Амоша О.І., Владиченко О.О. Державна під-
тримка вугільної промисловості: макроекономіч-
ні аспекти. – С. 3.

Розглянуто проблему державної підтримки
національної вугільної галузі. Підтримка вугле-
видобутку з боку держави повинна вирішувати
проблеми забезпечення збалансованості економі-
ки, енергетичної безпеки і зниження соціального
навантаження в регіонах.

Ключові слова: економіка, держава, про-
мислове виробництво, вуглевидобуток.

Богдан О.І., Гаращук О.В., Яценко Н.М., Коз-
лов Є.Є. Формування підприємницької системи
внутрішньофірмових взаємовідносин. – С. 117.

Розглянуто основні передумови розвитку
підприємництва в організації, виходячи з підви-
щення ваги внутрішньофірмових взаємовідносин,
які забезпечують успіх ринково орієнтованої ор-
ганізації; систематизовано ініціативні дії учас-
ників, а також проаналізовано їх зміст.

Ключові слова: адаптація, внутрішньофір-
мове підприємництво, ініціативна діяльність, під-
приємницькі переваги, розвиток організації, ефек-
тивне управління.

Васильєва Н.Ф., Гінкул А.С., Кавура В.Л.
Організація безпеки онлайнового електронного
бізнесу. – С. 130.

Визначено поняття організації безпеки
онлайнового електронного бізнесу, завдання та
стратегію (відповідно до основних напрямів
захисту бізнес-процесів) суб’єктів
господарювання, які мають намір застосувати
нові форми ведення бізнесу, що буде сприяти
укріпленню їх економічної безпеки.

Ключові слова: онлайновий електронний
бізнес, безпека, захист, інформаційно-телекомуні-
каційні технології, електронні інформаційні
ресурси,  електронні платіжні системи.

Веріга Г.В., Бєлих Д.О. Проблемні аспекти
використання міжнародних стандартів аудиту в
Україні. – С. 202.

Розглянуто проблемні аспекти
використання міжнародних стандартів аудиту
(МСА) в Україні та основні напрямки їх адаптації
до національних історичних та економічних
особливостей країни.

Ключові слова: міжнародні стандарти ауди-
ту, регулятивні документи, стандартизація,
стандарти аудиту, нормативна база, національні
стандарти.

Гонтарева І.В. Функціональна погодженість при
оцінці системної ефективності розвитку
підприємства. – С. 168.

З метою підвищення системної ефек-
тивності розвитку підприємства, заснованої на
ступені функціональної організованості
довгострокового стійкого відтворення
цілеспрямованого результату, у статті
пропонується оцінювати погодженість
вертикальних, горизонтальних і сферичних
зв'язків у дворівневій організаційно-функціональ-
ній структурі виробничої системи з активними
елементами.

Ключові слова: системна ефективність, роз-
виток підприємства, функціональна організо-
ваність, погодженість підсистем і елементів.

Дорофєєва Г.А. Реструктуризація підприємств
як стратегічна альтернатива подолання
кризових явищ в економіці. – С. 85.

Узагальнено підходи до поняття «реструк-
туризація», виділено напрямки її реалізації, об’єк-
ти, типи й види; надано характеристику послідов-
ності етапів управління реструктуризацією.
Запроповано комплекс заходів за напрямами
реструктуризації; виявлено можливі ризики і
проблеми, пов’язані з її проведенням, надано
рекомендації щодо вдосконалення управління
процесами реструктуризації на підприємстві.

Ключові слова: реструктуризація, етапи,
управління, ризики, проблеми.

Євдокимов Ф.І. Визначення інвестиційного
ризику відтворення потужності вугледобувного
підприємства. – С. 135.

На прикладі виробничої потужності
вугледобувного підприємства запропоновано
методологію оптимізації інвестиційних проектів
методом динамічного програмування.

Розглянуто організаційно-економічний
механізм оцінки рівня ризику виконання
інвестиційного проекту у зазначений строк.
Наведені методичні підходи дають можливість
підвищити об’єктивність стратегічних
інвестиційних проектів.

Ключові слова: виробнича потужність,
оптимізація інвестиційних проектів, оцінка
ризику.

Захарова О.В. Система бюджетного планування
інвестицій у професійний розвиток працівників
підприємства. – С. 142.

Розглянуто систему бюджетного
планування інвестицій у професійний розвиток
працівників підприємства. Сформульовано
основні напрями державної політики у сфері
інвестицій, професійного розвитку і навчання
працюючих та безробітних.

Ключові слова: фінансова підтримка, бюд-
жетне планування, підприємство.



Збаразська Л.О., Нікіфорова В.А. Динаміка та
формування фінансових результатів діяльності
великих металургійних підприємств України у
докризовий період. – С. 181.

Проаналізовано динаміку основних
фінансових результатів господарської діяльності
провідних металургійних підприємств України,
визначено рівень і динаміку їх рентабельності, а
також особливості структури операційних витрат.

Ключові слова: металургійне підприємство,
фінансовий результат, докризовий період.

Іванов Є.Т. Історіографія розробки
міжгалузевих балансів суспільного виробництва.
– C. 61.

Розкрито методологію розробки
міжгалузевих балансів суспільного виробництва в
історичному аспекті, описано особливості
формування міжгалузевих балансів на різних
етапах становлення економічної науки, визначено
основні напрями подальшого розвитку
балансового методу аналізу в економіці.

Ключові слова: історіографія, міжгалузеві
баланси, суспільне виробництво, балансовий
метод аналізу.

Коваленко Ю.О. Забезпечення інформаційної
безпеки на підприємстві. – С. 123.

Розглядаються питання забезпечення ін-
формаційної безпеки, запропоновано заходи
захисту інформації в інформаційній системі під-
приємства. Зроблено аналіз джерел виникнення
інформаційних загроз, наведено методику
розрахунку можливих втрат від виникнення
інформаційного ризику .

Ключові слова: інформація, інформаційна
безпека, інформаційні загрози, інформаційна
політика, інформаційний ризик.

Кондратенко Н.Г. Основні напрями формування
податкової політики держави. – С. 21.

Розглянуто основні напрями формування
податкової політики держави, перспективи ре-
формування системи оподатковування і системи
міжбюджетних відносин України. Обґрунтовано
основні напрями поліпшення організації
бюджетного процесу в Україні.

Ключові слова: політика, податки, держава,
економіка, реформа.

Костін Ю.Д., Ущаповський К.В. Модель оцінки
ефективності праці персоналу на енергетичних
підприємствах. – С. 107.

Представлена розробка моделі оцінки
ефективності праці для різних категорій
персоналу енергетичних підприємств з
урахуванням підхо-
ду до визначення компетенцій і функціональних

обов’язків персоналу, їх розвитку та
вдосконалення при забезпеченні бізнес-процесів і
підвищенні ефективності діяльності підприємства
в цілому.

Ключові слова: модель, оцінка
ефективності праці, персонал, енергетичні
підприємства, бізнес-процеси.

Кузнєцова Л.В. Складові системи соціально-
економічних індикаторів сталого розвитку міс-
та. – С. 222.

Доведена необхідність створення
уніфікованої системи індикаторів сталого
розвитку міста, яка дозволить органам місцевої
влади оцінити поточний стан соціально-
економічної ситуації у місті, вчасно виявити
можливості та загрози розвитку, а також
розробити стратегічні дії з метою досягнення
оптимальних значень визначених індикаторів

Ключові слова: соціально-економічні
індикатори, сталий розвиток міста, загрози,
стратегічні дії.

Лепа Р.М., Цопа Н.В., Гончаренко М.Ф.
Теоретична парадигма потенціалу розвитку
промислового підприємства. – С. 94.

Розглянуто становлення потенціалу
розвитку промислового підприємства. Уточнено
його зміст на основі вивчення економічного
потенціалу. Проведено структуризацію і
наповнення функціональним змістом поняття
«потенціал розвитку» промислового
підприємства з метою подальшої його оцінки на
практиці.

Ключові слова: потенціал, економічний
потенціал, потенціал розвитку, промислове під-
приємство.

Майдукова С.С. Залишковий енергетичний
потенціал низькокалорійних відходів вугільного
виробництва: критерії оцінки. – С. 101.

Розглянуто загальні проблеми, пов’язані  із
залученням до господарського обороту
низькокалорійних відходів видобування і
збагачення вугілля. Наведено результати
систематизації і узагальнення інформації про їх
технічні характеристики, викладено методичні
підходи до вибору критеріїв оцінки їх
енергетичного потенціалу.

Ключові слова: вугілля, енергозбереження,
відходи виробництва, вторинні ресурси.

Мальчик М.В. Діалектика понятійного апарату
конкурентоспроможності підприємств у
дослідженні рефлексивного її управління. – С. 34.

Проведено аналіз категорії "конкуренто-
спроможність підприємства", який показав, що це
величина непостійна і відносна. Подано
рекомендації щодо застосування спеціальних



підходів в управлінні конкурентоспроможністю
підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність
підприємства, господарюючі суб'єкти,
рефлексивне управління.

Мартиненко В.В. Теоретичні основи та
сутність економічної безпеки України. – С. 41.

Систематизовано та узагальнено підходи до
визначення поняття «економічна безпека». Подана
характеристика визначенням та термінам, що
виявляють сутність економічної безпеки як
економічної категорії. Сформульовано та
обґрунтовано авторське бачення щодо визначення
цього поняття.

Ключові слова: економічна безпека,
національна безпека, національна економіка,
економічна система, інтереси, загрози.

Матюшин О.В. Інституціональні особливості та
проблеми банківської системи України. – С. 194.

Досліджено сучасні інституціональні
особливості вітчизняної банківської системи,
проаналізовано можливості їх урахування при
розробці рекомендацій щодо її регулювання.

Ключові слова: банківська система,
інституціональні особливості, проблеми
регулювання.

Метеленко Н.Г. Моделювання процедур прийнят-
тя управлінських рішень у комунікаційній системі
руху та регламентації потоку інформації
промислового підприємства. – С. 110.

Досліджено та обґрунтовано доцільність
використання методу аналізу ієрархій Т. Сааті
при моделюванні процедур прийняття
управлінських рішень у комунікаційній системі
руху та регламентації потоку інформації
промислового підприємства.

Ключові слова: комунікаційна система, моде-
лювання, метод аналізу ієрархій, когнітивна карта.

Муромець Н.Є. Управління регіональними
трудовими потоками. – С. 155.

Визначено основні характеристики і
особливості руху міжрегіональних трудових
потоків на національному ринку праці в сучасних
соціально-економічних умовах, проведено аналіз
глибини, швидкості та ступеня рухливості
досліджуваних трудових потоків у порівнянні по
регіонах України. Висвітлено провідні фактори
впливу кризи на швидкість трудових потоків на
регіональному рівні.

Ключові слова: трудові потоки,
регіональний рівень управління, ринок праці,
соціально-економічні умови.

Найдьонов В.С., Масалаб Р.М., Бєлецький А.В.
Особливості діяльності хедж-фондів як суб'єктів
фінансового ринку. – С. 198.

Розглянуто етапи становлення хедж-фондів,
позитивні і негативні сторони їх впливу на
економіку, розкрито основні чинники, які
стримують розвиток цих фінансових інститутів в
Україні.

Ключові слова: інвестиційні фонди,
капітал, хедж-фонди, фондовий ринок, акції,
облігації, опціон, інвестиції, стратегія.
Осадча Н.В. Вплив Митного союзу Росії, Білорусі
та Казахстану на зовнішньоекономічну
діяльність України. – С. 9.

Проаналізовано вплив Митного союзу
Росії, Білорусі та Казахстану на
зовнішньоекономічні відносини України.
Визначено переваги та недоліки цього об’єднання
для України

Ключові слова: Митний союз, імпорт,
експорт, зовнішньоторговельний баланс, транзит,
переваги.

Паршина О.А. Стратегічне управління
фінансовими ресурсами підприємства. – С. 188.

Запропоновано новий підхід до вирішення
проблеми стратегічного управління фінансовими
ресурсами та підвищення ефективності
функціонування виробничо-економічної системи
підприємства. Наведено основні етапи та узагаль-
нено результати досліджень впливу ресурсів на
ефективність функціонування виробничо-еконо-
мічної системи підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси,
стратегічне управління, підприємство,
виробничо-економічна система.

Поклонський Ф.Ю., Ращупкіна В.М. Основні
напрями вирішення проблем енергоємності
продукції металургійних підприємств України. –
С. 74.

Розглянуто проблеми енергоємності
металургійного виробництва, підвищення
ефективності використання енергетичних
ресурсів на основі альтернативних процесів
удосконалення існуючих технологій.

Ключові слова: енергоємність продукції,
металургійні підприємства, енергетичні ресурси,
проблеми.

Ромусік Я.В. Продуктивність праці як елемент
світогосподарської диспропорційності. – С. 175.

Розглянуто тенденції зміни показника
продуктивності праці економіки України в
кризовий та докризовий періоди; проведено
міжнародні порівняння за показником
продуктивності праці за паритетами купівельної
спроможності валют. Показано темпи зростання
продуктивності праці порівняно з темпами



зростання реальної заробітної плати. Значну
увагу приділено  аналізу відтворювальних
процесів за окремими видами діяльності
промислового комплексу.

Ключові слова: продуктивність праці,
диспропорції, відтворювальні процеси, структура
випуску, конкурентоздатність, фінансова
стійкість.

Саратікянц Е.С., Закервашевич Н.В. Інвестиції
в людський капітал: їх джерела та
ефективність. – С. 210.

Провідними вченими-економістами сучас-
ності визнано, що інвестиції в людський капітал є
найбільш вигідними як для самої людини, так і
для суспільства в цілому. Пошук джерел
фінансування освіти, охорони здоров'я та інших
сфер, що впливають на формування якісного
потенціалу людського капіталу, є вельми
актуальним.

Ключові слова: інвестування, людський
капітал, якісний потенціал, ефективність.

Свечкіна А.Л., Коршуневська Г.В. Реструкту-
ризація підприємств в умовах трансформації
економіки України. – С. 80.

Розглянуто динаміку фінансового стану
підприємств України за галузями та необхідність
їх фінансового оздоровлення. Проаналізовано
механізм та основні варіанти проведення
реструктуризації, на прикладах визначено
специфічні особливості реструктуризації
підприємств різних галузей.

Ключові слова: реструктуризація, транс-
формація, структурні перетворення, фінансові
результати, управління, перепрофілювання.

Соколов Д.Є. Проблеми реформування діяльнос-
ті профспілок в Україні. – С. 217.

Акцентується увага на необхідності ре-
формування діяльності профспілок в Україні.
Розкриваються проблеми і суперечності у роботі
профспілкових організацій, проводиться оцінка їх
діяльності. Запропоновано шляхи підвищення
ролі профспілок в інтересах стабілізації соціаль-
но-трудових відносин, посилення соціальної
захищеності найманих працівників за умов
економічної кризи.

Ключові слова: профспілка, соціально-
трудові відносини, соціальний захист, економічна
криза, наймані працівники.

Солодовник Л.М., Грибіненко О.М. Інвестицій-
на складова приватизаційного рейтингу вугільних
шахт. – С.150.

Розглянуто принципи побудови
приватизаційного паспорту шахти на основі рівня
її економічної надійності та інноваційних
можливостей.

Ключові слова: вугільні шахти,
моделювання, економічна надійність,
приватизаційний паспорт.

Ситник І.В. Європейська регіональна інтеграція:
передумови і завдання створення. – С. 48.

Розглянуто форми захисту сучасних
національних економік від глобальної
нестабільності. Однією з них є створення
регіональних інтеграційних об'єднань.
Європейський Союз є найбільш інституційно
досконалим інтеграційним об'єднанням сучасного
світу.

Ключові слова: європейська інтеграція,
національні економіки, Європейський Союз,
глобалізація.

Трубчанін В.В. Прогнозування попиту на
екологічну продукцію з урахуванням чинників
різкого зниження попиту. – С. 207.

Запропоновано підхід до формалізації
факторів різкого зменшення попиту та до
прогнозування попиту на екологічну продукцію
на основі коригування стандартних прогнозів
попиту з урахуванням дії цих факторів.

Ключові слова: чинники, попит,
прогнозування попиту, зниження попиту,
ймовірнісні моделі, екологічна продукція.

Харквердян Д. Демократія, економічна свобода,
конкурентоспроможність. – С. 54.

Сучасна демократія стала ареною зіткнень
інтересів різних особистостей, і в боротьбі за свої
інтереси кожна з них вибирає корисні рішення і
більш переважні політичні рухи. Демократичні
системи процвітають, якщо застосовуються
громадянами, коли останні, користуючись
здобутою свободою, готові взяти участь у
громадському житті.

Ключові слова: демократія, економічна
свобода, конкурентоспроможність, потерналізм,
держава.

Чаленко О.Ю. Про понятійну невизначеність
терміна "механізм" в економічних дослідженнях.
– С. 26.

Розглянуто питання термінологічної невиз-
наченості економічної теорії, зокрема поняття
"економічний механізм". Проведено аналіз
понятійного апарату, виконано співставлення з
іншими галузями наук. Запропоновано нове
поняття "економічного механізму" та наведено
приклад його конструювання.

Ключові слова: понятійна невизначеність,
механізм, економічна теорія, конструювання.

Чорноус О.І. Аналіз стійкості функціонування
регіональних автотранспортних систем України.
– С. 162.



Визначено основні елементи автотранс-
портної системи регіону і показники оцінки її
функціонування у сучасних соціально-економіч-
них умовах, проаналізовано інтенсивність і
ефективність автотранспортного забезпечення по
регіонах України. Аналіз відмінностей розвитку

автотранспортної системи регіонів дозволив про-
ранжувати регіони України за існуючими
умовами переходу до стійкого розвитку.

Ключові слова: автотранспортна система
регіону, стійкий розвиток, соціально-економічні
умови, інтенсивність, ефективність.



АННОТАЦИИ

Амоша А.И., Владыченко А.А.
Государственная поддержка угольной
промышленности: макроэкономические аспекты.
– С. 3.

Рассмотрена проблема государственной
поддержки национальной угольной отрасли.
Поддержка угледобычи со стороны государства
должна решать проблемы обеспечения
сбалансированности экономики, энергетической
безопасности и снижения социальной нагрузки в
регионах.

Ключевые слова: экономика, государство,
промышленное производство, угледобыча.

Богдан А.И., Гаращук Е.В., Яценко Н.Н.,
Козлов Е.Е. Формирование
предпринимательской системы
внутрифирменных взаимоотношений. – С. 117.

Рассмотрены основные предпосылки
развития предпринимательства в организации,
исходя из повышения веса внутрифирменных
взаимоотношений, обеспечивающих успех
рыночно ориентированной организации;
систематизированы инициативные действия
участников, а также проанализировано их
содержание.

Ключевые слова: адаптация,
внутрифирменное предпринимательство,
инициативная деятельность,
предпринимательские преимущества, развитие
организации, эффективное управление.

Васильева Н.Ф., Гинкул А.С., Кавура В.Л.
Организация безопасности онлайнового
электронного бизнеса. – С. 130.

Определено понятие организации
безопасности онлайнового электронного бизнеса,
задачи и стратегия (в соответствии с основными
направлениями защиты бизнес-процессов)
субъектов хозяйствования, которые намерены
применить новые формы ведения бизнеса, что
будет оказывать содействие укреплению их
экономической безопасности.

Ключевые слова: онлайновый электронный
бизнес, безопасность, защита, информационно-
телекоммуникационные технологии, электронные
информационные ресурсы, электронные
платежные системы.

Верига А.В., Белых Д.А. Проблемные аспекты
использования международных стандартов ауди-
та в Украине. – С. 202.

Рассмотрены проблемные аспекты
использования международных стандартов аудита
(МСА) в Украине и основные направления их

адаптации к национальным историческим и
экономическим особенностям страны.

Ключевые слова: международные
стандарты аудита, регулятивные документы,
стандартизация, стандарты аудита, нормативная
база, национальные стандарты.

Гонтарева И.В. Функциональная
согласованность при оценке системной
эффективности развития предприятия. – С. 168.

С целью повышения системной
эффективности развития предприятия,
основанной на степени функциональной
организованности долгосрочного устойчивого
воспроизводства целенаправленного результата, в
статье предлагается оценивать согласованность
вертикальных, горизонтальных и сферических
связей в двухуровневой организационно-
функциональной структуре производственной
системы с активными элементами.

Ключевые слова: системная эффективность,
развитие предприятия, функциональная
организованность, согласованность подсистем и
элементов.

Дорофеева А.А. Реструктуризация предприятий
как стратегическая альтернатива преодоления
кризисных явлений в экономике. – С. 85.

Обобщены подходы к понятию
«реструктуризация», выделены направления её
реализации, объекты, типы и виды; представлена
характеристика последовательности этапов
управления реструктуризацией. Предложен
комплекс мероприятий по направлениям
реструктуризации; выявлены возможные риски и
проблемы, связанные с её проведением,
предложены рекомендации по
усовершенствованию управления процессами ре-
структуризации на предприятии.

Ключевые слова: реструктуризация, этапы,
управление, риски, проблемы.

Евдокимов Ф.И. Определение инвестиционного
риска воспроизводства мощности
угледобывающего предприятия. – С. 135.

На примере производственной мощности
угледобывающего предприятия предложена
методология оптимизации инвестиционных
проектов методом динамического
программирования.

Рассмотрен организационно-экономичес-
кий механизм оценки уровня риска выполнения
инвестиционного проекта в заданный срок.
Приведенные методические подходы позволяют



повысить объективность стратегических
инвестиционных проектов.

Ключевые слова: производственная
мощность, оптимизация инвестиционных
проектов, оценка риска.

Захарова О.В. Система бюджетного
планирования инвестиций в профессиональное
развитие работников предприятия. – С. 142.

Рассмотрена система бюджетного
планирования инвестиций в профессиональное
развитие работников предприятия.
Сформулированы основные направления
государственной политики в области инвестиций,
профессионального развития и обучения
работающих и безработных.

Ключевые слова: финансовая поддержка,
бюджетное планирование, предприятие.

Збаразская Л.А., Никифорова В.А. Динамика и
формирование финансовых результатов
деятельности крупных металлургических
предприятий Украины в докризисный период. – С.
181.

Проанализирована динамика основных
финансовых результатов хозяйственной
деятельности ведущих металлургических
предприятий Украины, определены уровень и
динамика их рентабельности, а также
особенности структуры операционных затрат.

Ключевые слова: металлургическое пред-
приятие, финансовый результат, докризисный пе-
риод.

Иванов Е.Т. Историография разработки меж-
отраслевых балансов общественного производ-
ства. – С. 61.

Раскрыта методология разработки межот-
раслевых балансов общественного производства в
историческом аспекте, описаны особенности фор-
мирования межотраслевых балансов на
различных этапах становления экономической
науки, определены основные направления
дальнейшего развития балансового метода
анализа в экономике.

Ключевые слова: историография,
межотраслевые балансы, общественное
производство, балансовый метод анализа.

Коваленко Ю.А. Обеспечение информационной
безопасности на предприятии. – С. 123.

Рассматриваются вопросы обеспечения ин-
формационной безопасности, предлагаются меры
защиты информации в информационной системе
предприятия. Сделан анализ источников
возникновения информационных угроз,

приведена методика расчета возможных потерь
от возникновения информационного риска.

Ключевые слова: информация,
информационная безопасность, информационные
угрозы, информационная политика,
информационный риск.

Кондратенко Н.Г. Основные направления
формирования налоговой политики государства.
– С. 21.

Рассмотрены основные направления
формирования налоговой политики государства,
перспективы реформирования системы
налогообложения и системы межбюджетных
отношений Украины. Обоснованы основные
направления улучшения организации
бюджетного процесса в Украине.

Ключевые слова: политика, налоги,
государство, экономика, реформа.

Костин Ю.Д., Ущаповский К.В. Модель оценки
эффективности труда персонала на
энергетических предприятиях. – С. 107.

Представлена разработка модели оценки
эффективности работы для разных категорий
персонала энергетических предприятий с учетом
подхода к определению компетенций и
функциональных обязанностей персонала, их
развития и усовершенствования при обеспечении
бизнес-процессов и повышении эффективности
деятельности предприятия в целом.

Ключевые слова: модель, оценка
эффективности труда, персонал, энергетические
предприятия, бизнес-процессы.

Кузнецова Л.В. Составляющие системы
социально-экономических индикаторов
устойчивого развития города. – С. 222.

Доказана необходимость создания
унифицированной системы индикаторов
устойчивого развития города, которая позволит
органам местной власти оценить текущее
состояние социально-экономической ситуации в
городе, своевременно выявить возможности и
угрозы развития, а также разработать
стратегические действия с целью достижения
оптимальных значений определенных
индикаторов.

Ключевые слова: социально-экономические
индикаторы, устойчивое развитие города, угрозы,
стратегические действия.

Лепа Р.Н., Цопа Н.В., Гончаренко М.Ф.
Теоретическая парадигма потенциала развития
промышленного предприятия. – С. 94.

Рассмотрено становление потенциала
развития промышленного предприятия. Уточнено



его содержание на основе изучения
экономического потенциала. Проведена
структуризация и наполнение функциональным
содержанием понятия «потенциал развития»
промышленного предприятия с целью
дальнейшей его оценки на практике.

Ключевые слова: потенциал,
экономический потенциал, потенциал развития,
промышленное предприятие.
Майдукова С.С. Остаточный энергетический
потенциал низкокалорийных отходов угольного
производства: критерии оценки. – С. 101.

Рассмотрены общие проблемы, связанные
с вовлечением в хозяйственный оборот
низкокалорийных отходов добычи и обогащения
угля. Приведены результаты систематизации и
обобщения информации об их технических
характеристиках, изложены методические
подходы к выбору критериев оценки их
энергетического потенциала.

Ключевые слова: уголь, энергосбережение,
отходы производства, вторичные ресурсы.

Мальчик М.В. Диалектика понятийного
аппарата конкурентоспособности предприятий
в исследовании рефлексивного ее управления. – С.
34.

Проведен анализ категории
“конкурентоспособность предприятия”, который
показал, что это величина непостоянная и
относительная. Даны рекомендации по
применению специальных подходов в управлении
конкурентоспособностью предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность
предприятия, хозяйствующие субъекты,
рефлексивное управление.

Мартыненко В.В. Теоретические основы и
сущность экономической безопасности Украины.
– С. 41.

Систематизированы и обобщены подходы
к определению понятия «экономическая
безопасность». Дана характеристика
определениям и терминам, которые выявляют
сущность экономической безопасности как
экономической категории. Сформулировано и
обосновано авторское видение относительно
определения этого понятия.

Ключевые слова: экономическая
безопасность, национальная безопасность,
национальная экономика, экономическая система,
интересы, угрозы.

Матюшин А.В. Институциональные
особенности и проблемы банковской системы
Украины. – С. 194.

Исследованы современные
институциональные особенности отечественной
банковской системы, проанализированы
возможности их учёта при разработке
рекомендаций по её регулированию.

Ключевые слова: банковская система,
институциональные особенности, проблемы
регулирования.

Метеленко Н.Г. Моделирование процедур
принятия управленческих решений в
коммуникационной системе движения и
регламентации потока информации
промышленного предприятия. – С. 110.

Исследована и обоснована
целесообразность использования метода анализа
иерархий Т. Саати при моделировании процедур
принятия управленческих решений в
коммуникационной системе движения и
регламентации потока информации
промышленного предприятия.

Ключевые слова: коммуникационная
система, моделирование, метод анализа иерархий,
когнитивная карта.

Муромец Н.Е. Управление региональными
трудовыми потоками. – С. 155.

Определены основные характеристики и
особенности движения межрегиональных
трудовых потоков на национальном рынке труда
в современных социально-экономических
условиях, проведен анализ глубины, скорости и
степени подвижности исследуемых трудовых
потоков в сравнении по регионам Украины.
Освещены ведущие факторы влияния кризиса на
скорость трудовых потоков на региональном
уровне управления.

Ключевые слова: трудовые потоки,
региональный уровень управления, рынок труда,
социально-экономические условия.

Найденов В.С., Масалаб Р.Н., Белецкий А.В.
Особенности деятельности хедж-фондов как
субъектов финансового рынка. – С. 198.

Рассмотрены этапы становления хедж-фон-
дов, положительные и негативные стороны их
влияния на экономику, раскрыты основные фак-
торы, сдерживающие развитие этих финансовых
институтов в Украине.

Ключевые слова: инвестиционные фонды,
капитал, хедж-фонды, фондовый рынок, акции,
облигации, опцион, инвестиции, стратегия.

Осадчая Н.В. Влияние Таможенного союза
России, Беларуси и Казахстана на
внешнеэкономическую деятельность Украины. –
С. 9.



Проанализировано влияние Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана на
внешнеэкономические взаимоотношения
Украины. Исследованы преимущества и
недостатки данного объединения для Украины.

Ключевые слова: Таможенный союз,
импорт, экспорт, внешнеторговый баланс,
транзит, преимущества.

Паршина Е.А. Стратегическое управление
финансовыми ресурсами предприятия. – С. 188.

Предложен новый подход к решению
проблемы стратегического управления
финансовыми ресурсами и повышения
эффективности функционирования
производственно-экономической системы
предприятия. Представлены основные этапы и
обобщены результаты исследований влияния
ресурсов на эффективность функционирования
производственно-экономической системы
предприятия.

Ключевые слова: финансовые ресурсы,
стратегическое управление, предприятие,
производственно-экономическая система.

Поклонский Ф.Е., Ращупкина В.Н. Основные
направления решения проблем энергоемкости
продукции  металлургических предприятий
Украины. – С. 74.

Рассмотрены проблемы энергоемкости
металлургического производства, повышения эф-
фективности использования энергетических
ресурсов на основе альтернативных процессов
совершенствования существующих технологий.

Ключевые слова: энергоемкость
продукции, металлургические предприятия,
энергетические ресурсы, проблемы.

Ромусик Я.В. Производительность труда как
элемент мирохозяйственной
диспропорциональности. – С. 175.

Рассмотрены тенденции изменения
показателя производительности труда экономики
Украины в кризисный и докризисный периоды;
проведены международные сравнения по
показателю производительности труда по
паритетам покупательной способности валют.
Показаны темпы роста производительности труда
относительно темпов роста реальной зароботной
платы. Значительное внимание уделено  анализу
воспроизводственных процессов по отдельным
видам деятельности промышленного комплекса.

Ключевые слова: производительность
труда, диспропорции, воспроизводственные
процессы, структура выпуска,
конкурентоспособность, финансовая стойкость.

Саратикянц Э.С., Закервашевич Н.В.
Инвестиции в человеческий капитал: их
источники и эффективность. – С. 210.

Ведущими учеными-экономистами
современности признано, что инвестиции в
человеческий капитал являются наиболее
выгодными как для самого человека, так и для
общества в целом. Поиск источников
финансирования образования, здравоохранения и
других сфер, влияющих на формирование
качественного потенциала человеческого
капитала, весьма актуален.

Ключевые слова: инвестирование,
человеческий капитал, качественный потенциал,
эффективность.
Свечкина А.Л., Коршуневская А.В.
Реструктуризация предприятий в условиях
трансформации экономики Украины. – С. 80.

Рассмотрена динамика финансового
состояния предприятий Украины по отраслям и
необходимость их финансового оздоровления.
Проанализирован механизм и основные варианты
проведения реструктуризации, на примерах
определены специфические особенности
реструктуризации предприятий различных
отраслей.

Ключевые слова: реструктуризация,
трансформация, структурные преобразования,
финансовые результаты, управление,
перепрофилирование.

Соколов Д.Е. Проблемы реформирования
деятельности профсоюзов в Украине. – С. 217.

Акцентируется внимание на
необходимости реформирования деятельности
профсоюзов в Украине. Раскрываются проблемы
и противоречия в работе профсоюзных
организаций, проводится оценка их деятельности.
Предложены пути повышения роли профсоюзов в
интересах стабилизации социально-трудовых
отношений, усиления социальной защищенности
наемных работников в условиях экономического
кризиса.

Ключевые слова: профсоюз, социально-
трудовые отношения, социальная защита,
экономический кризис, наемные работники.

Солодовник Л.М., Грибиненко О.Н.
Инвестиционная составляющая
приватизационного рейтинга угольных шахт. –
С. 150.

Рассмотрены принципы построения
приватизационного паспорта шахты на основе
уровня ее экономической надежности и
инновационных возможностей.



Ключевые слова: угольные шахты,
моделирование, экономическая надежность,
приватизационный паспорт.

Сытник И.В. Европейская региональная
интеграция: предпосылки и задачи создания. – С.
48.

Рассмотрены формы защиты современных
национальных экономик от глобальной
нестабильности. Одна из них – создание
региональных интеграционных объединений.
Европейский Союз представляет собой наиболее
институционно совершенное интеграционное
объединение современного мира.

Ключевые слова: европейская интеграция,
национальные экономики, Европейский Союз,
глобализация.

Трубчанин В.В. Прогнозирование спроса на
экологическую продукцию с учетом факторов
резкого снижения спроса. – С. 207.

Предложен подход к формализации
факторов резкого снижения спроса и к
прогнозированию спроса на экологическую
продукцию на основе корректировки
стандартных прогнозов спроса с учетом этих
факторов.

Ключевые слова: факторы, спрос,
прогнозирование спроса, снижение спроса,
вероятностные модели, экологическая продукция.

Харквердян Д. Демократия, экономическая
свобода, конкурентоспособность. – С. 54.

Современная демократия стала ареной стол-
кновений интересов разных личностей, и в борьбе
за свои интересы каждая из них выбирает
полезные решения и более предпочтительные
политические движения. Демократические
системы процветают, если применяются
гражданами, когда последние, пользуясь

приобретенной свободой, готовы принять участие
в общественной жизни.

Ключевые слова: демократия,
экономическая свобода, конкурентоспособность,
патернализм, государство.

Чаленко А.Ю. О понятийной неопределенности
термина "механизм" в экономических
исследованиях. – С. 26.

Рассмотрены вопросы терминологической
неопределенности экономической теории, в
частности понятия "экономический механизм".
Произведен анализ понятийного аппарата,
выполнены сопоставления с другими отраслями
наук. Предложено новое понятие
"экономического механизма" и приведен пример
его конструирования.

Ключевые слова: понятийная
неопределенность, механизм, экономическая
теория, конструирование.

Черноус О.И. Анализ устойчивости функциони-
рования региональных автотранспортных
систем Украины. – C. 162.

Определены основные элементы
автотранспортной системы региона и показатели
оценки ее функционирования в современных
социально-экономических условиях,
проанализирована интенсивность и
эффективность автотранспортного обеспечения
по регионам Украины. Анализ отличий развития
автотранспортной системы регионов позволил
проранжировать регионы Украины по
существующим условиям перехода к
устойчивому развитию.

Ключевые слова: автотранспортная система
региона, устойчивое развитие, социально-эконо-
мические условия, интенсивность,
эффективность.



ABSTRACTS

Amosha O.I., Vladychenko O.O. State support to
the coal industry: macroeconomic aspects. – P. 3.

The paper covers the problem of the state
support to the national coal industry. The support of
the state to coal mining is to solve the problem of
providing economic balance, energy security and
reduction of social stress in regions.

Keywords: economy, state, industrial produc-
tion, coal mining.

Bogdan A.I., Garaschuk O.V., Yatsenko N.M.,
Kozlov E.E. Forming an entrepreneurial system of
intra-firm relations. – P. 117.

The paper considers basic pre-conditions for
developing entrepreneurship in the organization pro-
ceeding from increasing the importance of intra-firm
relations which provide success of the market-orien-
ted organization; the initiative actions of participants
are systematized, and their content is analysed.

Keywords: adaptation, intra-firm entrepre-
neurship, initiative activity, entrepreneurial advanta-
ges, organization development, effective manage-
ment.

Chalenko O.Yu. Оn conceptual uncertainty of the
term “mechanism” in the economic investigations. –
P. 26.

The questions of terminological uncertainty of
the economic theory are considered, in particular the
notion “economic mechanism”. The analysis of the
conceptual framework was made, and comparisons
with other branches of science as well. A new con-
ception of the "economic mechanism" was suggested
and the example of its constructing is presented

Keywords: conceptual uncertainty, mecha-
nism, economic theory, constructing.

Chornous O.I. Analysis of stability in the
functioning of regional motor transport systems in
Ukraine. – P. 162.

Basic elements of region’s motor transport
system and indicators of its performance estimation
under modern social and economic conditions are
defined, intensity and efficiency of motor transport
provision in the regions of Ukraine are analysed. The
analysis of differences in the development of motor
transport system in the regions has allowed to range
the regions of Ukraine by existing conditions of
transition to a sustainable development.

Keywords: region’s motor transport system,,
sustainable development, social and economic condi-
tions, intensity, efficiency

Dorofeeva H.A. Restructuring of enterprises as a
strategic alternative of overcoming crisis situations
in the economy. – P. 85.

The paper generalizes the approaches to the
notion "restructuring", defines the directions of its
realization, objects, types and kinds ; the sequence of
stages in management of restructuring is characteri-
zed. A complex of actions concerning the directions
of restructuring is offered; possible risks and prob-
lems connected with its realization are revealed. The
recommendations are given to improve management
of restructuring processes at an enterprise.

Keywords: restructuring, stages, management,
risks, problems.

Evdokymov F.I. Assessment of investment risk of the
coal-mining enterprise’s capacity reproduction. –
P. 135.

The article offers a methodological approach
to optimization of investment projects by the method
of  the dynamic programming on the example of the
production capacity of a coal-mining enterprise.

The organizational-economic mechanism of
estimation of the level of risk of implementation of
the investment project in time is offered. The
methodical approaches offered allow to promote
objectivity of strategic investment projects.

Keywords: production capacity, optimization
of investment projects, assessment of risk.

Gontareva I.V. Functional coordination in estima-
tion of system efficiency of enterprise development. –
P. 168.

To increase a system efficiency of enterprise
development that is based on the functional organi-
zation of long-term stable reproduction of a target
result, the author offers to estimate coordination of
vertical, horizontal and spherical connections in the
two-level organizational and functional structure of
the production system with active elements.

Keywords: system efficiency, development of
enterprise, functional organization, coordination of
subsystems and elements.

Ivanov E.T. Historiography of making intersectoral
balances of social production. – P. 61.

The paper describes methodology of making
up of intersectoral balances of social production in a
historical aspect, as well as specific features of their
forming on different stages of the economic science
development. The main directions of developing the
balance method of analysis in the economy are
defined.

Keywords: historiography, intersectoral
balances, social production, balance method of
analysis.



Khakhverdyan D. Democracy, economic freedom,
competitiveness. – P. 54.

Modern democracy became an arena of
individuals’ interests’ collision. In the struggle for
their interests each of these individuals chooses the
political decisions useful for himself and the most
preferable political movements. Democratic systems
prosper in the case of being used by the citizens,
when taking an advantage of their freedom, they are
ready to take part in the social life.

Keywords: democracy, economic freedom,
competitiveness, paternalism, state.

Kondratenko N.G. Basic directions of forming tax
policy of the state. – P. 21.

The paper reviews basic directions of forming
tax policy of the state, prospects for reformation of
the taxation system and system of interbudgetary re-
lations of Ukraine. Basic directions of improving
organization of the budgetary process in Ukraine are
grounded.

Keywords: policy, taxes, state, economy,
reform.

Kostin Yu.D. Uschapovskyi K.V. Model of
estimation of personnel’s labour efficiency in energy
companies. – P. 107.

The paper presents a model of estimation of
labour efficiency for different categories of energy
companies’ personnel taking into account the
approach of personnel’s competences and functional
obligations determination, their development and
improvement under providing business processes and
increase of enterprises’ efficiency.

Keywords: model, estimation of labour
efficiency, personnel, energy companies, business
processes.

Kovalenko Yu.O. Providing information security at
an enterprise. – P. 123.

The paper covers the problems of providing
information security, measures to protect the
information in enterprise’s information system. The
sources of information threats are analysed, and
methods to calculate possible losses because of
information risk are presented.

Keywords: information, information security,
information threats, information policy, information
risk.

Kuznetsova L.V. Components of the system of socio-
economic indicators of a city’s stable development. –
P. 222.

The paper proves the necessity of creating a
unified system of city’s stable development
indicators which will allow the bodies of local
government to estimate the current socio-economic

situation in the city, reveal the opportunities and
threats to the development in due time, as well as to
work out strategic actions in order to achieve the
optimum values of certain indicators.

Keywords: socio-economic indicators, stable
development of city, threats, strategic actions.

Lepa R.M., Tsopa N.V., Goncharenko M.F. A
theoretical paradigm of the industrial enterprise’s
potential development. – P. 94.

The paper considers the development of the
industrial enterprise’s potential. Its content is
specified on the basis of studying the potential and
economic potential. Structuring and filling of the
notion “potential of development” of the industrial
enterprise with functional content was made with the
purpose of its further estimation in practice.

Keywords: potential, economic potential,
potential of development, industrial enterprise.

Maidukova S.S. Residual energy potential of low-
calorie coal-mining waste: criteria of estimation. –
P. 101.

The general problems connected with
involving of low-calorie wastes of mining process
and coal enrichment into economic turnover are
considered. The results of systematization and
generalization of the information about their
technical characteristics are shown; methodical
approaches to choosing the criteria of estimation of
their energy potential are presented.

Keywords: coal, energy saving, production
wastes, secondary resources.

Malchyk M.V. Dialectics of a conceptual framework
for enterprise competitiveness in investigation of its
reflexive management. – P. 34.

The analysis of the category “enterprise
competitiveness” has shown that this value is
variable and relative. The recommendations are given
to use special approaches to management of
enterprise competitiveness.

Keywords: enterprise competitiveness,
managing subjects, reflexive management.

Martynenko V.V. Theoretical framework and
essence of economic security. – P. 41.

The approaches to definition of the notion
“economic security” are summarized and generali-
zed. The definitions and terms which define the
essence of economic security as an economic
category are characterized. Author's vision regarding
the definition of this notion is formulated and
justified.

Keywords: economic security, national
security, national economy, economic system,
interests, threats.



Matyushyn O.V. Institutional features and problems
of Ukraine’s banking system. – P. 194.

The paper investigates today’s institutional
features of the national banking system, analyzes the
possibilities of taking them into consideration when
working out recommendations on its regulation.

Keywords: banking system, institutional,
features, problems, regulation.

Metelenko N.G. Modeling of managerial decisions
making procedure in a telecommunication system of
movement and regulation of industrial enterprises’
information flow. – P. 110.

The expediency of using Saati T. method of
analysis of hierarchies when modeling the procedure
of managerial decisions making in the communicati-
on system of movement and regulation of an indust-
rial enterprise’s information flow is studied and gro-
unded.

Keywords: communication system, modeling,
method of analysis of hierarchies, cognitive map.

Muromets N.E. Managing regional labour flows. –
P. 155.

The article defines basic characteristics and
features of motion of the interregional labour flows
on the national labour market under modern socio-
economic conditions, analyses the depth, speed and
degree of mobility of the labour flows under
investigation as compared within the regions of
Ukraine. The main factors of influence of the crisis
on speed of labour flows on the regional level of
management are revealed.

Keywords: labour flows, regional level of
managements, labour market, socio-economic
conditions.

Naidyonov V.S., Masalab R.M., Beletskyi A.V.
Features of operation of hedge-funds as subjects of
the financial market. – P. 198.

The article presents the stages in the
development of hedge-funds, their positive and
negative influence on the economy; describes the
factors hindering the development of above financial
institutes in Ukraine.

Keywords: investment funds, capital, hedge-
funds, share market, shares, bonds, option,
investments, strategy.

Osadcha N.V. Influence of Customs Union of Rus-
sia, Belarus and Kazakhstan on foreign economic
activities of Ukraine. – P. 9.

The paper analyses the influence of Customs
Union on foreign economic relations of Ukraine. Ad-
vantages and drawbacks of the given consolidation
for Ukraine are investigated.

Keywords: Customs Union, imports, exports,
foreign trade balance, transit, advantages.

Parshyna O.A. Strategic management of enterpri-
se’s financial resource. – P. 188.

The article offers a new approach to solution
of the problem of strategic management of
enterprise’s financial resources and increase of the
efficiency of enterprise’s production-and-economic
system. Basic stages are presented and results of the
researches concerning the influence of resources on
the efficiency enterprise’s production-and-economic
system..

Keywords: financial resources, strategic mana-
gement, enterprise, production-and-economic system.

Poklonskyi F.Yu., Raschupkina V.M. Basic
directions of solution of problems concerning
energy-intensity of metallurgical enterprises’
products in Ukraine. – P. 74.

The problems of energy-intensity of
metallurgical production and increase of efficiency of
using energy resources on the basis of alternative
processes of improvement of existent technologies
are considered.

Keywords: energy-intensity of production,
metallurgical enterprises, energy resources,
problems.

Romusik Ya.V. Labour productivity as an element
of the world economic disproportions. – P. 175.

The paper reviews the trends in changes of
labour productivity of Ukraine’s economy in the
crisis and before-crisis period; the international
comparison of  labour productivity indices are made
by the purchasing power parities of currencies. The
rates of labour productivity growth are shown in the
comparison with rates of real wages growth.
Considerable attention is paid to the analysis of
reproduction processes by some types of economic
activity of the production complex.

Keywords: labour productivity,
disproportions, reproduction processes, structure of
production, competitiveness, financial stability, real
wages, fixed assets, innovations, industrial
production..

Saratikyants E.S., Zakervashevych N.V.
Investments in human capital: their sources and
efficiency. – P. 210.

The leading economic scientists have
acknowledged that the investments in human capital
are the most beneficial both for the man himself and
society. The search for the sources of financing
education, health care and other spheres which have
influence on formation of a good quality human
capital potential is urgent now.



Keywords: investments, human capital,
quality potential, efficiency.

Sokolov D.E. Problems of reforming trade-unions
activity in Ukraine. – P. 214.

The paper focuses on the necessity of
reforming the activity of trade-unions in Ukraine.
The problems and contradictions in the work of
trade-unions are shown and the work itself is
estimated. The ways of increasing the role of trade
unions for stabilizing socio-economic relations,
strengthening of social protection of hired workers
under the economic crisis are offered.

Keywords: trade union, social-labour relations,
social protection, economic crisis, hired workers.

Solodovnyk L.M., Grybinenko O.M. Investment
component of the privatization rating of coal mines. –
P. 150.

The principles of creating a privatization pas-
sport for a mine on the basis of the level of its eco-
nomic reliability and innovative possibilities are
considered.

Keywords: coal mines, modeling, economic
reliability, privatization passport.

Svechkina A.L., Korshunevska G.V. Restructuring
of enterprises under economic transformation of
Ukraine. – P. 80.

The paper focuses on dynamics of financial
position of Ukraine’s enterprises by industries and
the need for their financial recovery.The mechanism
and main ways of restructuring are analysed, specific
characteristics of enterprises restructuring are
illustrated on the examples from different industries.
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