
АНОТАЦІЇ

Ахромкін Є.М. Основні положення концепції
інноваційної системи. – С. 132.

Досліджено проблему формування і функ-
ціонування інноваційної системи та її елементів.
Визначено структуру інноваційної системи.

Ключові слова: інноваційна система,
інституціональна підсистема, інноваційна
інфраструктура, ринкова підсистема.

Бондар В.П. Договірне оформлення аудиту: проб-
леми та їх вирішення. – С. 91.

Розглянуто процес укладання договору на
проведення аудиту, виділено проблеми договір-
ного регулювання відносин аудиторської фірми із
клієнтом, надано рекомендації щодо вирішення
існуючих проблем.

Ключові слова: аудит, договір, клієнти,
проблеми, відносини, рекомендації.

Бородюк В.М., Фролова Г.С. Соціально-еконо-
мічний аспект благоустрою населених пунктів. –
С.  216.

Здійснено аналітичну оцінку стану благо-
устрою населених пунктів України, визначено
фактори впливу на облаштування й
упорядкування територій, а також роль місцевих
органів влади у процесі благоустрою. Доведено
необхідність залучення в цей процес
регіональних економічних систем. Досліджено
взаємозалежність між станом благоустрою і
рівнем економічного розвитку регіонів.

Ключові слова: благоустрій, населений
пункт, регіон, суспільні відносини, соціально-еко-
номічний розвиток, ринкові трансформації, умови
життєдіяльності, якість життя, державна
політика.

Братанич М.В., Полозова Т.В. Визначення сут-
ності економічної ефективності та класифікація
її видів. – С. 153.

Доведено необхідність уточнення й
удосконалення великої кількості існуючих
термінів і показників, що характеризують
економічну ефективність.

Ключові слова: ефект, економічна ефектив-
ність, прибуток, витрати, рентабельність.

Ватаманюк-Зелінська У.З. Бюджетне
фінансування регіонального промислового
комплексу. – С. 181.

Розглядаються проблематичні аспекти
фінансування виробничої сфери регіонів за
рахунок бюджетних коштів. Аналізуються обсяги

фінансування видатків на реалізацію бюджетних
програм, пов’язаних із розвитком виробничих
галузей економіки. Акцентується увага на
перевагах інвестиційної підтримки виробництва,
що в перспективі забезпечить поповнення
дохідної частини бюджетів усіх рівнів.

Ключові слова: регіональна політика,
розвиток промисловості, механізм розподілу
фінансових ресурсів.

Гаращук О.В., Щукін О.І., Матієнко В.М., Коз-
лов Є.Є. Оцінка інтелектуального капіталу й
мотиваційні чинники інноваційних потенцій
можливостей підприємств. – С. 106.

Проаналізовано основні методи оцінки
інтелектуального капіталу та ризику інвестора,
розглянуто їх взаємозв'язок і взаємний вплив у
процесі інвестування. Також розглянуто можли-
вість використання та практичну цінність отрима-
них результатів для оцінки інвестиційного потен-
ціалу регіону.

Ключові слова: господарський комплекс,
інтелектуальний капітал, ризик, інвестиції, інтег-
ральний рейтинг, інвестиційний потенціал.

Голуб Н.Ю. Критерії оцінки ефективності
структурної трансформації промислових
корпорацій різними суб'єктами ринку. – С. 67.

Розглянуто методичний підхід до визна-
чення економічних інтересів учасників
структурної трансформації промислових
корпорацій, який передбачає врахування окрім
інтересів «внутрішніх» й інтересів «зовнішніх»
учасників, які прямо чи опосередковано
взаємодіють із промисловою корпорацією.
Систематизовано оціночні показники
ефективності структурної трансформації
промислових корпорацій за рядом критеріїв, які
враховують інтереси різних суб’єктів ринку.

Ключові слова: промислові корпорації,
економічні інтереси, ринки.

Гончарук А.Г. Стратегічні аспекти застосу-
вання конкурентного бенчмаркінгу на
промисловому підприємстві. – С. 141.

Обґрунтовано застосування методу
оболонки вільного розміщення в
конкурентному бенчмаркінгу.
Розроблено методичні положення щодо
здійснення конкурентного бенчмаркінгу
на промисловому підприємстві, що
дозволяють поетапно виробляти і



приймати стратегічні рішення, які
забезпечують досягнення межі
ефективності та лідерство на ринку.

Ключові слова: бенчмаркінг,
промислове підприємство, стратегічні рішення,
ринок, ефективність.
Гринько Т.В. Концепція адаптивного управління
інноваційним розвитком промислового
підприємства. – С. 113.

Розроблено концепцію адаптивного управ-
ління інноваційним розвитком промислового
підприємства, яка базується не на
функціональному, а на процесному підході до
управління підприємством, а також зважає на
специфіку промислових підприємств України, що
дозволяє зіставити потреби і можливості
промислового підприємства в інноваційному
розвитку й реалізувати інноваційний потенціал.

Ключові слова: концепція, адаптивне уп-
равління, інноваційний розвиток, інноваційний
потенціал.

Іванов С.Є. Інтегральний метод районування
рейтингових показників розвитку регіону. –
С. 17.

Описано практику порівняльного аналізу
соціально-економічного розвитку окремих райо-
нів у регіональному розрізі. Розкрито основні
напрями з удосконалення методології розрахунку
інтегральних коефіцієнтів розподілу економічних
показників. Наведено конкретні приклади
використання інтегрального методу районування
рейтингових показників розвитку регіону.

Ключові слова: районування, соціально-
економічний розвиток, економічні показники.

Іванова В.В. Концепція стратегії розвитку
енергозбереження. – С. 61.

Визначено, що в сучасних умовах конку-
рентоспроможність підприємств істотно знижу-
ється за рахунок високої частки енергетичних
витрат у собівартості продукції. Запропоновано
концепцію стратегії енергозбереження на
підприємствах коксохімічного виробництва, що
дозволяє шляхом використання внутрішніх
резервів підприємств, підвищити
енергоефективність.

Ключові слова: стратегія енергозбережен-
ня, енергоефективність.

Ігнатова О.А. Причини фінансово-економічної
кризи в Україні та перспективи її подолання:
фізико-економічний аспект. – С. 3.

Застосовано фізико-економічний підхід до
вирішення завдань подолання фінансово-еконо-
мічної кризи в Україні. Проведено оцінку
динаміки ВВП країни у 2001-2007 рр. за
фізичними одиницями виміру, яка виявилася
значно нижчою, ніж за вартісними показниками.
Запропоновано напрями державної фінансово-
економічної політики, що сприяють зростанню
фізичного обсягу виробництва реального
продукту.

Ключові слова: фінансово-економічна
криза, фізична економіка, реальний ректор,
динаміка економічного зростання, фінансово-
економічна політика.

Калюжний І.Л., Калюжна Т.В., Мітус
В.О. Застосування принципів системного
аналізу в моделюванні інноваційного
процесу. – С. 136.

Розглянуто принципи системного
підходу, відповідно до яких будується
модель інноваційного процесу науково-
виробничого підприємства.

Ключові слова: система, системний
аналіз, інновація, інноваційний процес,
науково-виробнича система.

Кіндзерський Ю.В. Ризики розвитку промис-
ловості і пріоритети політики її реформування у
стратегії економічних перетворень в Україні. –
С. 44.

Показано обмеженість заходів із
реформування реального сектору, визначених у
Програмі економічних реформ на 2010-2014 рр.,
для подолання накопичених у промисловості
проблем. Обґрунтовано пріоритетні завдання роз-
витку промисловості та механізми їх реалізації,
що мають стати основою для державної
промислової політики на середньострокову
перспективу та залучення галузі до вирішення
завдань модернізації українського суспільства,
передбачених названою програмою.

Ключові слова: промисловість, ризики в
розвитку промисловості, промислова політика,
пріоритети реформ у промисловості.

Кондратенко Н.Г. Спеціальний режим оподат-
кування підприємств малого бізнесу в умовах
економічної кризи. – С. 39.

Розглянуто особливості спеціального режи-
му оподаткування в умовах економічної кризи.
Проаналізовано діяльність суб’єктів в умовах



спеціального режиму оподаткування. Обґрунто-
вано функціонування спеціального режиму опо-
даткування для суб’єктів в умовах економічної
кризи.

Ключові слова: малий бізнес, податки,
режим, криза, економіка.

Коник О.В. Аналіз процесів регіональної і
галузевої концентрації капітальних інвестицій
України. – С. 101.

Проведено аналіз процесів концентрації
капітальних інвестицій по регіонах і галузях ре-
ального сектору економіки (РСЕ), у результаті
чого визначено структуру регіональних і
галузевих капітальних інвестицій України.
Розраховано коефіцієнти структурних зрушень, а
також рівня концентрації капітальних інвестицій
регіонів і галузей РСЕ України.

Ключові слова: капітальні інвестиції Укра-
їни, аналіз, регіони, галузі.

Коновалова Т.В., Гарбузова Н.О. Особливості
визнання витрат на Інтернет на підприємствах
торгівлі. – С. 169.

Розглянуто можливі шляхи використання
підприємством мережі Інтернет, моделі відобра-
ження пов’язаних із цим витрат у бухгалтерсь-
кому та податковому обліку й виникнення
можливих спірних питань щодо віднесення їх до
валових витрат підприємства.

Ключові слова: Інтернет, підприємства
торгівлі, бухгалтерский та податковий облік.

Котов Є.В., Юшков Є.О. Забезпечення енерге-
тичної безпеки України: метано-вугільний ас-
пект. – С. 78.

Розглянуто необхідність і перспективи
комплексного підходу до використання метано-
вугільних родовищ. Запропоновано нову парадиг-
му у формуванні енергетичної безпеки України.

Ключові слова: метан, вугілля, енергетична
безпека, альтернативне паливо.

Котова Н.І. Соціальний пакет як інструмент
соціальної відповідальності у сфері охорони
праці. – C. 222.

Визначено потреби та напрями
запровадження соціальної відповідальності для
забезпечення реалізації законодавства про
охорону праці. Розкрито зміст і принципи
формування соціального пакета у сфері охорони
праці.

Ключові слова: соціальний пакет, соціальна
відповідальність, охорона праці.

Кравченко В.М., Лисенко О.Ю. Діагностика й
оцінка ефективності основної діяльності
підприємства. – С. 145.

Статтю присвячено питанням реалізації
технології діагностики й оцінки ефективності ді-
яльності підприємства в межах загального управ-
лінського циклу, модифікації системи індикаторів
і ключових показників, що використовується в
ній, а також підвищенню ефективності управлін-
ня ресурсними потоками.

Ключові слова: діагностика, оцінка ефек-
тивності, управлінський цикл, система
показників, цілепокладання, ресурсний потік.

Кучер С.В. Податковий кодекс України як інст-
румент вирішення проблем бухгалтерського
обліку податку на прибуток. – С. 185.

Розглянуто вплив прийняття Податково-
го кодексу України на бухгалтерський облік
податку на прибуток.

Ключові слова: податковий облік, подат-
кові розрахунки, податок на прибуток,
Податковий кодекс України.

Матюшин О.В. Довіра як базовий параметр
інституціонального середовища в банківському
секторі. – С. 195.

Досліджено проблему довіри населення до
комерційних банків як базового параметра інсти-
туціонального середовища в банківському
секторі, обґрунтовано пропозиції щодо його
укріплення.

Ключові слова: банківський сектор, довіра,
інституціональне середовище.

Мащенко Н.Є. Інформаційний потенціал ВНЗ:
проблеми визначення і можливості
використання. – С. 97.

Розглянуто і проаналізовано проблеми ви-
значення і можливості використання інформацій-
ного потенціалу ВНЗ в умовах розвитку нових
стандартів системи освіти. Обґрунтовано, що ін-
формаційний потенціал є частиною системи осві-
ти, що відображає певні його зв'язки й елементи.

Ключові слова: інформаційний потенціал
ВНЗ, система освіти.

Мельникова М.В. Мотиви формування та прин-
ципи оргпроектування виробничо-господарських
комплексів промислового сектору. – С. 72.

Узагальнено мотиви формування вироб-
ничо-господарських комплексів як інтегрованих
виробничих структур. Обґрунтовано загальні і



спеціальні принципи організаційного проектуван-
ня виробничо-господарських комплексів
промислового сектору з урахуванням їх видових
особливостей.

Ключові слова: виробничо-господарські
комплекси, організаційне проектування,
промисловий сектор.

Орлов І.В. Розрахунки підприємств за опера-
ціями придбання: економіко-правовий зміст. –
С. 156.

Розглянуто економіко-правову сутність
процесів придбання, заготівлі, постачання, у
зв’язку з чим визначено види договорів, пов’яза-
них із надходженням активів на підприємство,
ознаки, які суттєво вирізняють договори поставки
від договорів купівлі-продажу; розкрито суб’єкти
процесу придбання та договірних відносин, а
також наголошено на проблемі використання
взаємозв’язку між категоріями “розрахунки”,
“зобов’язання” та “заборгованість”.

Ключові слова: придбання, розрахунки,
заборгованість, договори, зобов’язання.

Осадча Н.В. Режим митного складу: алгоритм
його використання та шляхи вдосконалення. –
С. 26.

Проаналізовано елементи митних
процедур у межах режиму “митний склад”,
побудовано алгоритми митних операцій і
визначено напрями їх удосконалення.

Ключові слова: алгоритм, митний склад,
митні платежі, договор зберігання.

Паршин Ю.І. Розробка моделі стратегічного
управління гірничодобувного підприємства. –
С. 85.

Розроблено й обґрунтовано модель управ-
ління гірничодобувним підприємством.
Визначено окремі складові блоки моделі та
багатообразні компоненти складної системи.

Ключові слова: гірничодобувне
підприємство, моделі управління, система.

Подлужна Н.О. Забезпечення кадрової безпеки
організації. – С. 210.

Розглянуто особливості
забезпечення кадрової безпеки в умовах
фінансових державних служб України.
Визначено дію соціально-економічних
загроз у їх діяльності, основними серед
яких є висока плинність кадрів та
низький рівень заробітної плати

державних службовців. Рекомендовано
заходи щодо їх попередження.

Ключові слова: кадрова безпека, соціально-
економічні загрози, заробітна плата.

Прушківський В.Г., Козицька Г.В. Методика
оцінки дистанційних каналів збуту банківських
продуктів та послуг. – С. 203.

Запропоновано методику оцінки дистан-
ційних каналів збуту банківських продуктів та
послуг на основі комплексного підходу, що
передбачає аналіз системи економічних,
організаційних, маркетингових показників і рівня
ризику каналу.

Ключові слова: методика, оцінка, дистан-
ційний канал збуту, банк, маркетинговий аспект,
рівень ризику.

Романенко І.П. Трансформація маркетингу:
соціально-етичний аспект. – С. 226.

Розглянуто причини зосередженості віт-
чизняних виробників на інструментах
операційного маркетингу, зміни в матеріально-
духовних цінностях українців унаслідок його
впливу; описано відмінності інструментального
маркетингу від маркетингу відносин (МВ);
сформульовано переваги застосування МВ як для
споживачів, так і для виробників; розроблено
заходи, необхідні для інтеграції засад МВ у
ринкову діяльність вітчизняних
товаровиробників.

Ключові слова: маркетинг відносин, інстру-
ментальний (операційний) маркетинг, соціально-
етичний аспект, стратегічний підхід,
конкурентоспроможність товаровиробників.

Ромусік Я.В. Конкурентоспроможність промис-
ловості України: стан та засоби підвищення. –
С. 53.

Здійснено оцінку дійсної конкуренто-
спроможності промисловості України, виявлено
диспропорції та вироблено рекомендації щодо
зменшення зовнішнього негативного впливу
накшталт фінансової кризи 2008-2009 рр., що
мала зовнішнє походження і спричинила значний
негативний вплив на промисловість України. На
основі синтезу трьох складових
конкурентоспроможності: цінової
конкурентоспроможності, інноваційної діяльності
та технологічної спеціалізації, а також
продуктивності праці здійснено оцінку дійсної
конкурентної позиції промислового комплексу
України на сучасному етапі.

Ключові слова: конкурентоспроможність



промисловості, структура випуску, структура екс-
порту, інновації, бізнес-клімат.

Трубчанін В.В., Мальчик М.В. Результати ана-
лізу готовності підприємства до здійснення
диверсифікації виробництва з урахуванням
сегментації ринку. – С. 173.

Подано аналіз готовності підприємства
здійснити диверсифікацію виробництва, у рамках
якого оцінюються й аналізуються організаційні,
виробничі, фінансові, трудові, інвестиційні,
інноваційні, ринково-збутові параметри
функціонування підприємства, виявляються проб-
лемні сфери, які потребують удосконалення.

Ключові слова: диверсифікація, виробниц-
тво, машинобудівне підприємство, аналіз, готов-
ність, сегментація ринку.

Уллубієва К.К. Аспекти організації бухгалтерсь-
кого обліку розрахунків за ПДВ. – С. 191.

Визначено основні елементи організації
бухгалтерського обліку розрахунків за податком
на додану вартість щодо методичної складової.

Ключові слова: організація
бухгалтерського обліку, розрахунки за ПДВ,
облікова політика, податкова політика.

Чічкань О.І. Визначення основних чинників
сталого розвитку регіонів України. – С. 120.

Досліджено основні фактори сталого
розвитку регіонів України. Визначено
взаємозв’язок між основними з них та оцінено їх
вплив на соціально-економічний розвиток
регіонів.

Ключові слова: сталий розвиток, чинники,
основний капітал, інвестиції, інновації, регіон.

Шира Н.О. Проблема доларизації в Україні та
шляхи її вирішення. – С. 12.

Проаналізовано проблему доларизації, її
види, позитивні й негативні сторони і вплив на
економіку. Подано рекомендації щодо її
зниження.

Ключові слова: доларизація в Україні,
проблеми, економіка, рекомендації.

Шкаєва Т.І. Концепція регулювання галузевої
концентрації кредитних ризиків комерційного
банку. – С. 198.

Запропоновано концепцію регулювання
концентрації кредитних ризиків комерційного
банку на основі застосування методології
диверсифікації кредитного портфеля з
урахуванням галузевої складової.

Ключові слова: кредитні ризики, комер-
ційний банк, диверсифікація, регулювання.

Ярмош В.В. Методика оцінки інтелектуальної
власності на підприємствах. – С. 126.

Визначено необхідність оцінки ІВ для
підприємств, сформовано ряд принципів та
підходів до оцінки вартості ІВ, подано схему
факторів, що впливають на ціну об’єктів
інтелектуальної власності, детально розглянуто
методи оцінки інтелектуальної власності,
обґрунтовано необхідність оцінки об’єктів ІВ для
підприємств.

Ключові слова: інтелектуальна власність,
об’єкти інтелектуальної власності, оцінка
інтелектуальної власності, методика оцінки ОІВ.



АННОТАЦИИ

Ахромкин Е.М. Основные положения концепции
инновационной системы. – С. 132.

Исследуется проблема формирования и
функционирования инновационной системы и ее
элементов. Определена структура инновационной
системы.

Ключевые слова: инновационная система,
институциональная подсистема, инновационная
инфраструктура, рыночная подсистема.

Бондарь В.П. Договорное оформление
аудита: проблемы и решения. – С. 91.

Рассмотрен процесс заключения
договора на проведение аудита,
выделены проблемы договорного
регулирования отношений аудиторской
фирмы с клиентом, даны рекомендации
по решению существующих проблем.

Ключевые слова: аудит, договор, клиенты,
проблемы, отношения, рекомендации.

Бородюк В.М., Фролова Г.С.
Социально-экономический аспект
благоустройства населенных пунктов. –
С. 216.

Осуществлена аналитическая
оценка состояния благоустройства
населенных пунктов Украины,
определены факторы влияния на
обустройство и благоустройство
территорий, а также роль местных
органов власти в процессе
благоустройства. Доказана
необходимость вовлечения в этот
процесс региональных экономических
систем. Исследована взаимозависимость
между состоянием благоустройства и
уровнем экономического развития
регионов.

Ключевые слова: благоустройство,
населенный пункт, регион, рыночные
трансформации, условия
жизнедеятельности, качество жизни,
государственная политика.

Братанич М.В., Полозова Т.В.
Определение сущности экономической

эффективности и классификация ее
видов. – С. 153.

Доказывается необходимость
уточнения и совершенствования
большого количества существующих
терминов и показателей,
характеризующих экономическую
эффективность.

Ключевые слова: эффект,
экономическая эффективность, прибыль,
расходы, рентабельность.

Ватаманюк-Зелинская У.З. Бюджетное
финансирование регионального промышленного
комплекса. – С. 181.

Рассматриваются проблематичные аспекты
в финансировании производственной сферы
регионов за счет бюджетных средств.
Анализируются объемы финансирования
расходов на реализацию бюджетных программ,
связанных с развитием производственных
отраслей экономики. Акцентируется внимание на
преимуществах инвестиционной поддержки
производства, что в перспективе обеспечит
пополнение доходной части бюджетов всех
уровней.

Ключевые слова: региональная политика,
развитие промышленности, механизм
распределения финансовых ресурсов.

Гаращук А.В., Щукин А.И., Матиенко В.Н.,
Козлов Е.Е. Оценка интеллектуального
капитала и мотивационные факторы
инновационных потенций возможностей
предприятий. – С. 106.

Проанализированы основные методы
оценки интеллектуального капитала и риска
инвестора, их результатов и взаимное влияние в
процессе инвестирования. Рассмотрена
возможность использования и практическая
ценность полученных результатов для оценки
инвестиционного потенциала региона.

Ключевые слова: хозяйственный
комплекс, интеллектуальный капитал, риск,
инвестиции, интегральный рейтинг,
инвестиционный потенциал.

Голуб Н.Ю. Критерии оценки
эффективности структурной
трансформации промышленных



корпораций различными субъектами
рынка. – С. 67.

Рассмотрен методический подход к
определению экономических интересов
участников структурной трансформации
промышленных корпораций, который
предусматривает учет кроме интересов
«внутренних» и интересы «внешних»
участников, которые прямо или косвенно
взаимодействуют с промышленной
корпорацией. Систематизированы
оценочные показатели эффективности
структурной трансформации
промышленных корпораций по ряду
критериев, учитывающих интересы
различных субъектов рынка.

Ключевые слова: промышленные
корпорации, экономические интересы,
рынки.

Гончарук А.Г. Стратегические аспекты
применения конкурентного бенчмаркинга на
промышленном предприятии. – С. 141.

Обосновано применение метода оболочки
свободного размещения в конкурентном
бенчмаркинге. Разработаны методические
положения по осуществлению конкурентного
бенчмаркинга на промышленном предприятии,
позволяющие поэтапно вырабатывать и
принимать стратегические решения,
обеспечивающие достижение границы
эффективности и лидерство на рынке.

Ключевые слова: бенчмаркинг,
промышленное предприятие, стратегические
решения, рынок, эффективность.

Гринько Т.В. Концепция адаптивного
управления инновационным развитием
промышленного предприятия. – С. 113.

Разработана концепция адаптивного управ-
ления инновационным развитием
промышленного предприятия, которая базируется
не на функциональном, а на процессном подходе
к управлению предприятием, а также учитывает
специфику промышленных предприятий
Украины, что позволяет сопоставить потребности
и возможности промышленного предприятия в
инновационном развитии и реализовать
инновационный потенциал.

Ключевые слова: концепция, адаптивное
управление, инновационное развитие, инноваци-
онный потенциал.

Иванов С.Е. Интегральный метод
районирования рейтинговых показателей
развития региона. – С. 17.

Описывается практика сравнительного
анализа социально-экономического развития
отдельных районов в региональном разрезе.
Раскрываются основные направления по
совершенствованию методологии расчета
интегральных коэффициентов распределения
экономических показателей. Приводятся
конкретные примеры использования
интегрального метода районирования
рейтинговых показателей развития региона.

Ключевые слова: районирование,
социально-экономическое развитие,
экономические показатели.

Иванова В.В. Концепция стратегии развития
энергосбережения. – С. 61.

Определено, что в современных условиях
конкурентоспособность предприятий существен-
но снижается из-за высокой доли энергетических
затрат в себестоимости продукции. Предложена
концепция стратегии энергосбережения на пред-
приятиях коксохимического производства, позво-
ляющая путем использования внутренних резер-
вов предприятий повысить энергоэффективность.

Ключевые слова: стратегия энергосбереже-
ния, энергоэффективность, предприятия,
производство.

Игнатова Е.А. Причины финансово-экономичес-
кого кризиса в Украине и перспективы его
преодоления: физико-экономический аспект. – С.
3.

Применен физико-экономический подход к
решению задач преодоления финансово-экономи-
ческого кризиса в Украине. Проведена оценка
динамики ВВП страны в 2001-2007 гг. по
физическим единицам измерения, которая
оказалась значительно ниже, чем по стоимостным
показателям. Предложены направления
государственной финансово-экономической
политики, которые благоприятствуют росту
физического объема производства реального
продукта.

Ключевые слова: финансово-экономичес-
кий кризис, физическая экономика, динамика
экономического роста, финансово-экономическая
политика.

Калюжный И.Л., Калюжная Т.В., Митус В.А.
Применение принципов системного



анализа в моделировании
инновационного процесса. – С. 136.

Рассмотрены принципы системного
подхода, в соответствии с которыми строится
модель инновационного процесса научно-
производственного предприятия.

Ключевые слова: система, системный
анализ, инновация, инновационный процесс,
научно-производственная система.

Киндзерский Ю.В. Риски развития промышлен-
ности и приоритеты политики ее реформирова-
ния в стратегии экономических преобразований в
Украине. – С. 44.

Показана узость мер Программы экономи-
ческих реформ на 2010-2014 гг. в части рефор-
мирования реального сектора для преодоления
накопившихся в промышленности проблем.
Обоснованы приоритетные задачи развития про-
мышленности и механизмы их реализации, кото-
рые должны стать основой государственной про-
мышленной политики на среднесрочную пер-
спективу и вовлечения отрасли в решение задач
модернизации украинского общества, предусмот-
ренных названной программой.

Ключевые слова: промышленность, риски в
развитии промышленности, промышленная поли-
тика, приоритеты реформ в промышленности.

Кондратенко Н.Г. Специальный режим налого-
обложения предприятий малого бизнеса в усло-
виях экономического кризиса. – С. 39.

Рассмотрены особенности специального
режима налогообложения в условиях
экономического кризиса. Проанализирована
деятельность субъектов в условиях специального
режима налогообложения. Обосновано
функционирование специального режима
налогообложения для субъектов в условиях
экономического кризиса.

Ключевые слова: малый бизнес, налоги,
режим, кризис, экономика.

Коник О.В. Анализ процессов региональной и
отраслевой концентрации капитальных
инвестиций Украины. – С. 101.

Проведен анализ процессов концентрации
капитальных инвестиций по регионам и отраслям
реального сектора экономики (РСЭ), в результате
чего была определена структура региональных и
отраслевых капитальных инвестиций Украины.
Рассчитаны коэффициенты структурных сдвигов,
а также уровня концентрации капитальных
инвестиций регионов и отраслей РСЭ Украины.

Ключевые слова: капитальные инвестиции
Украины, анализ, регионы, отрасли.

Коновалова Т.В., Гарбузова Н.О Особенности
признания трат на Интернет на предприятиях
торговли. – С. 169.

Рассмотрены возможные пути
использования предприятием сети
Интернет, модели отображения
связанных с этим расходов в
бухгалтерском и налоговом учете и
возникновение возможных спорных
вопросов по отнесению их к валовым
расходам предприятия.

Ключевые слова: Интернет, предприятия
торговли, бухгалтерский и налоговый учет.

Котов Е.В., Юшков Е.А. Обеспечение
энергетической безопасности Украины: метано-
угольный аспект. – С. 78.

Рассмотрены необходимость и
перспективы комплексного подхода к
использованию метано-угольных месторождений.
Предложена новая парадигма в формировании
энергетической безопасности Украины.

Ключевые слова: метан, уголь,
энергетическая безопасность, альтернативное
топливо.

Котова Н.И. Социальный пакет как инструмент
социальной ответственности в сфере охраны
труда. – С. 222.

Определены потребности и направления
внедрения социальной ответственности для
обеспечения реализации законодательства об
охране труда. Раскрыты содержание и принципы
формирования социального пакета в сфере
охраны труда.

Ключевые слова: социальный пакет,
социальная ответственность, охрана труда.

Кравченко В.Н., Лысенко А.Ю. Диагностика и
оценка эффективности основной деятельности
предприятия. – С. 145.

Статья посвящена вопросам реализации
технологии диагностики и оценки эффективности
деятельности предприятия в рамках общего
управленческого цикла, модификации использу-
емой в ней системы индикаторов и ключевых
показателей, а также повышению эффективности
управления ресурсными потоками.

Ключевые слова: диагностика, оценка
эффективности, управленческий цикл, система
показателей, целеполагание, ресурсный поток.



Кучер С.В. Налоговый кодекс Украины
как инструмент решения проблем
бухгалтерского учета налога на прибыль.
– С. 185.

Рассмотрено влияние принятия
Налогового кодекса Украины в
бухгалтерском учете налога на прибыль.

Ключевые слова: налоговый учет,
налоговые расчеты, налог на прибыль,
Налоговый кодекс Украины.

Матюшин А.В. Доверие как базовый параметр
институциональной среды в банковском секторе.
– С. 195.

Исследована проблема доверия населения
к коммерческим банкам как базового параметра
институциональной среды в банковском секторе,
обоснованы предложения по его укреплению.

Ключевые слова: банковский сектор,
доверие, институциональная среда.

Мащенко Н.Е. Информационный потенциал вуза:
проблемы определения и возможности
использования. – С. 97.

Рассмотрены и проанализированы
проблемы определения и возможности
использования информационного потенциала
вуза в условиях развития новых стандартов
системы образования. Обосновано, что
информационный потенциал является частью
системы образования, отражающей определенные
его связи и элементы.

Ключевые слова: информационный
потенциал вуза, система образования.

Мельникова М.В. Мотивы формирования и
принципы оргпроектирования производственно-
хозяйственных комплексов промышленного
сектора. – С. 72.

Обобщены мотивы формирования произ-
водственно-хозяйственных комплексов как инте-
грированных производственных структур. Обос-
нованы общие и специальные принципы органи-
зационного проектирования производственно-хо-
зяйственных комплексов промышленного сектора
с учетом их видовых особенностей.

Ключевые слова: производственно-хозяйст-
венные комплексы, организационное
проектирование, промышленный сектор.

Орлов И.В. Расчеты предприятий по операциям
приобретения: экономико-правовое
содержание. – С. 156.

Рассмотрены экономико-правовая
сущность процессов приобретения,
заготовки, поставки, в связи с чем
определены виды догово-
ров, связанных с поступлением активов на
предприятие, признаки, которые существенно
отличают договоры поставки от договоров
купли-продажи; раскрыты субъекты процесса
приобретения и договорных отношений, а также
отмечена проблема использования взаимосвязи
между категориями "расчеты", "обязательства"
и "задолженность ".

Ключевые слова: приобретение,
расчеты, задолженность, договоры,
обязательства.

Осадчая Н.В. Режим таможенного склада:
алгоритм его использования и пути
совершенствования. – С. 26.

Проанализированы элементы таможенных
процедур режима «таможенный склад»,
построены алгоритмы таможенных операций и
определены направления их совершенствования.

Ключевые слова: алгоритм, таможенный
склад, таможенные платежи, договор
сохранности.

Паршин Ю.И. Разработка модели
стратегического управления горнодобывающего
предприятия. – С. 85.

Разработана и обоснована модель
управления горнодобывающим предприятием.
Определены отдельные составные блоки модели
и многообразные компоненты сложной системы.

Ключевые слова: горнодобывающее
предприятие, модели управления, система.

Подлужная Н.А. Обеспечение кадровой
безопасности организации. – С. 210.

Рассмотрены особенности обеспечения
кадровой безопасности в условиях финансовых
государственных служб Украины. Определено
действие социально-экономических угроз в их
деятельности, основными среди которых
являются высокая текучесть кадров и низкий
уровень заработной платы государственных
служащих. Рекомендованы мероприятия по их
упреждению.

Ключевые слова: кадровая безопасность,
социально-экономические угрозы, заработная
плата.

Прушковский В.Г., Козицкая Г.В. Методика
оценки дистанционных каналов сбыта банков-
ских продуктов и услуг. – С. 203.



Предложена методика оценки дистанцион-
ных каналов сбыта банковских продуктов и услуг
на основе комплексного подхода, который предус-
матривает анализ системы экономических, орга-
низационных, маркетинговых показателей и
уровня риска канала.

Ключевые слова: методика, оценка, дистан-
ционный канал сбыта, банк, маркетинговый ас-
пект, уровень риска.

Романенко И.П. Трансформация маркетинга:
социально-этический аспект. – С. 226.

Рассмотрены причины сосредоточенности
отечественных производителей на подходах
операционного маркетинга, изменения в
материально-духовных ценностях украинцев
вследствие его влияния; описаны отличия
инструментального (операционного) маркетинга
от маркетинга отношений (МО); сформулированы
преимущества использования МО как для
потребителей, так и для производителей;
разработаны мероприятия, необходимые для
интеграции МО в рыночную деятельность
отечественных производителей.

Ключевые слова: маркетинг отношений,
инструментальный (операционный) маркетинг,
социально-этический аспект, стратегический под-
ход, конкурентоспособность
товаропроизводителей.

Ромусик Я.В. Конкурентоспособность
промышленности Украины: состояние и
средства повышения. – С. 53.

Дана оценка действительной конкурентной
позиции промышленности Украины. Выявлены
диспропорции и выработаны рекомендации
относительно уменьшения внешнего негативного
влияния наподобие финансового кризиса 2008-
2009 гг. На основе синтеза трёх составляющих
конкурентоспособности: ценовой
конкурентоспособности, инновационной
деятельности и технологической специализации,
а также производительности труда осуществлена
оценка действительной конкурентной позиции
промышленного комплекса Украины на
современном этапе.

Ключевые слова: конкурентоспособность
промышленности, производительность труда,
структура выпуска, структура экспорта,
инновации, бизнес-климат.

Трубчанин В.В., Мальчик М.В. Результаты
анализа готовности предприятия к
осуществлению диверсификации производства с
учетом сегментации рынка. – С. 173.

Представлен анализ готовности
предприятия осуществить диверсификацию

производства с учетом сегментации рынка, в
рамках которого оцениваются и анализируются
организационные, производственные,
финансовые, трудовые, инвестиционные,
инновационные, рыночно-сбытовые параметры
функционирования предприятия, выявляются
проблемные области, которые нуждаются в
совершенствовании.

Ключевые слова: диверсификация,
производство, машиностроительное предприятие,
анализ, готовность, сегментация рынка.

Уллубиева К.К. Аспекты организации
бухгалтерского учета расчетов по НДС. – С.
191.

Определены основные элементы
организации бухгалтерского учета расчетов по
налогу на добавленную стоимость в части
методической составляющей.

Ключевые слова: организация бухгалтер-
ского учета, расчеты по НДС, учетная
политика, налоговая политика.

Чичкань А.И. Определение основных факторов
устойчивого развития регионов Украины. – С.
120.

Определены основные факторы устойчи-
вого развития регионов Украины. Установлена
взаимосвязь между основными из них и оценен
уровень их влияния на социально-экономическое
развитие регионов.

Ключевые слова: устойчивое развитие,
факторы, основной капитал, инвестиции,
инновации, регион.

Шира Н.А. Проблема долларизации в Украине и
пути ее решения. – С. 12.

Анализируется проблема долларизации, ее
виды, положительные и отрицательные стороны
и влияние на экономику. Даны рекомендации по
ее снижению.

Ключевые слова: долларизация в Украине,
проблемы, экономика, рекомендации.

Шкаева Т.И. Концепция регулирования
отраслевой концентрации кредитных рисков
коммерческого банка. – С. 198.

Предложена концепция регулирования
концентрации кредитных рисков коммерческого
банка на основе применения методологии
диверсификации кредитного портфеля с учётом
отраслевой составляющей.

Ключевые слова: кредитные риски,
коммерческий банк, диверсификация,
регулирование.



Ярмош В.В. Методика оценки интеллектуальной
собственности на предприятиях. – С. 126.

Определена необходимость оценки ИС для
предприятий, сформирован ряд принципов и под-
ходов к оценке стоимости ИС, представлена
схема факторов, влияющих на цену объектов
интеллектуальной собственности, детально

рассмотрены методы оценки интеллектуальной
собственности, обоснована необходимость
оценки объектов ИС для предприятий.

Ключевые слова: интеллектуальная
собственность, объекты интеллектуальной
собственности, оценка интеллектуальной
собственности, методика оценки ОИС.



ABSTRACTS

Akhromkin E.M. Basic provisions of the innovation
system concept. – P. 132.

The paper studies the problem of formation
and action of the innovation system and its elements.
The structure of the innovation system is defined.

Keywords: innovation system, institutional
subsystem, innovation infrastructure, market subsys-
tem.

Bondar V.P. Drawing up of audit contract:
problems and solutions. – P. 91.

The paper describes the process of drawing up
of audit contract, identifies the problems of
contractual regulation of relations between an audit
firm and client, gives recommendations on solution
of existent problems.

Keywords: audit, contract, clients, problems,
relations, recommendations.

Borodyuk V.M., Frolova G.S. Socio-economic
aspect of equipping with services and utilities. – P.
216.

The paper gives an analytical assessment of
equipping Ukraine’s settlements with services and
utilities. The factors having influence on this process
are defined, role of local authorities is shown, and the
necessity of involving of the regional economic
systems into this process is grounded. The
dependency between equipping with services and
utilities and economic development of regions is
examined.

Keywords: equipping with services and
utilities, settlement, population, region, market
transformations, conditions for life activity, quality
of life, state policy.

Bratanych M.V., Polosova T.V. Determination of
essence of economic efficiency and classification of
its types. – P. 153.

The paper proves the necessity of specifying
and improving of a great number of existent terms
and indicators which characterize the economic
efficiency.

Keywords: effect, economic efficiency, profit,
expenditures, profitability.

Chichkan O.I. Identification of main factors of
Ukraine’s regions development. – P. 120.

The paper identifies main factors of Ukraine’s
regions sustainable development. The relationship
between main of them was established, and their
influence on the socio-economic development of
regions was assessed.

Keywords: sustainable development, factors,
basic capital, investments, innovations, region.

Garaschuk O.V., Schukin O.I., Matienko V.M.,
Kozlov E.E. Estimation of intellectual capital and
motivational factors of enterprise’s innovation
potentialities. – P. 106.

The paper analyses basic methods for estima-
ting intellectual capital and investor’s risk, their
results and their interdependence in the investment
process. The possibility of using and practical value
of the results obtained are considered in the view of
estimation of region’s investment potential.

Keywords: economic complex, intellectual
capital, risk, investments, integral rating, investment
potential.

Golub N.Yu. Criteria for estimating the efficiency of
industrial corporations transformation by different
market subjects. – P. 67.

The paper presents a methodical approach to
determination of economic interests of those who
take part in the structural transformation of industrial
corporations.

Keywords: industrial corporations, economic
interests,markets.

Goncharuk A.G. Strategic aspects of using a
competitive benchmarking at the industrial
enterprise. – P. 141.

The application of free disposal shell
method in the competitive benchmarking is
grounded. Methodical provisions for the
competitive benchmarking application at the
industrial enterprise have been worked out.
It will allow to develop and make strategic
decisions stage by stage, which help to
achieve the boundary of efficiency and
market leadership.

Keywords: benchmarking, industrial
enterprise, strategic decisions, market,
efficiency.

Grynko T.V. Conception of adaptive management of
innovation-based development for an industrial
enterprise. – P. 113.

Conception of adaptive management of inno-
vation-based development has been worked out for
an industrial enterprise. It is based on a process
management approach instead of a functional one. It
also takes into account specific features of Ukraine’s
industrial enterprises what allows to compare the
needs and possibilities of the industrial enterprise as
for innovation-based development, as well as to
realize innovation potential.



Keywords: conception, adaptive management,
innovation-based development, innovation potential.

Ignatova O.A. Causes of the financial crisis in
Ukraine and ways of its overcoming: a physical and
economic aspect. – Р. 3.

The paper presents a physical and economic
approach used to solve the problems of overcoming
the financial and economic crisis in Ukraine.
Country's GDP growth dynamics within 2001-2007
was estimated using physical units. It turned to be
much lower than that estimated by using cost-based
indicators. The directions of the state financial and
economic policy, which may enhance the growth of
the physical volume of production, are suggested.

Keywords: financial and economic crisis,
physical economics, economic growth dynamics,
financial and economic policy

Ivanov S.E. Integrated method of zoning the rating
indicators of regional development. – P. 17.

The paper describes the practice of a
comparative analysis of socio-economic development
of some districts in the regional aspect. The focus is
made on basic directions of improvement of the me-
thodology of calculating integrated coefficients for
distributing economic indicators. The cases of using
an integrated method of zoning the rating indicators
of regional development are presenred.

Keywords: zoning, socio-economic develop-
ment, economic indicators.

Ivanova V.V. Conception of energy-saving strategy
development. – P. 61.

It is determined that under present conditions
the competitiveness of enterprises substantially goes
down because of the high share of power expenses in
the prime product cost. Conception of energy-saving
strategy is offered for the by-coke industry enterpri-
ses. It allows to increase energy efficiency by using
the internal reserves.

Keywords: energy-savings strategy, energy
efficiency, enterprises, production.

Kalyuzhnyi I.L., Kalyuzhna T.V., Mitus V.О.
Using a system analysis principles in modeling an
innovation process. – P. 136.

The paper describes the principles of a system
approach in modeling the innovation process in
accordance with which the model of innovation
process of the scientific-production enterprise is
built.

Keywords: system, system analysis, innovati-
on, innovation process, scientific-production system.

Kindzerskyi Yu.V. Risks of industrial development
and policy priorities in its reformation in the strategy
of economic transformations in Ukraine. – P. 44.

The paper shows a restricted character of the
measures on the real sector reformation provided in
the Economic Reforms Program for 2010-2014 for
overcoming the industrial problems. It also grounds
the priority tasks of the industrial development and
mechanisms of their realization which should beco-
me the basis for the state medium-term industrial po-
licy as well as for involvement of the industry into
solution of the problems which concern the
Ukrainian society development provided by the
above program.

Keywords: industry, risks in industry develop-
ment, industrial policy, priorities of reforms in the
industry.

Kondratenko N.G. Special tax regime for small
enterprises under conditions of the economic crisis. –
P. 39.

The article discusses the features of a special
tax regime under conditions of the economic crisis.
The activity of subjects is analysed under a special
tax regime. The effect of a special tax regime on the
subjects working under the economic crisis is groun-
ded.

Keywords: small enterprises, taxes, regime,
crisis, economy.

Konyk O.V. Analysis of processes of regional and
branch concentration of capital investments in
Ukraine. – P. 101.

The analysis of processes of concentration of
capital investments in regions and branches of the
real sector of economy (RSE) was made; as a result,
the structure of regional and branch capital invest-
ments was defined, coefficients of structural changes
were calculated as well as of the level of capital
investments’ concentration in regions and branches
of Ukraine’s RSE.

Keywords: capital investments of Ukraine,
analysis, regions, branches.

Konovalova T.V., Garbusova N.O. Specific
features of determining Internet costs for trading
enterprises. – P. 169.

The article deals with possible ways of using
Internet by an enterprise, models of representing
Internet costs in enterprise’s accounting and fiscal
accounting, as well as the disputable issues concer-
ning the problem whether to consider them the gross
expenditures of the enterprise.

Keywords: Internet, trading enterprises,
enterprise accounting, fiscal accounting.

Kotov E.V., Yushkov E.O. Ensuring energy security
of Ukraine: a methane-coal aspect. – P. 78.

The article deals with the need and prospects
for an integrated approach to the use of methane-coal



fields. It proposes а new paradigm in the formation
of Ukraine's energy security.

Keywords: methane, coal, energy security,
alternative fuel.

Kotova N.I. Social package as an instrument of
social responsibility in labour protection sphere. –
P. 222.

The needs and ways of introducing social
responsibility are defined for providing realization of
labour protection legislation. The content and
principles of social package formation in labour
protection sphere are described.

Keywords: social package, social
responsibility, labour protection.

Kravchenko V.M., Lysenko O.Yu. Diagnostics and
assessment of enterprise’s performance efficiency. –
P. 145.

The article deals with implementation of
technology diagnostics and assessment of enterprise's
performance efficiency in the overall management
cycle, modification of indices and key performance
indicators used in the technology, as well as enhan-
cement of efficiency of resource flows management.

Keywords: diagnostics, assessment of effici-
ency, management cycle, system of indicators, goals
setting, resource flow.

Kucher S.V. Tax Code of Ukraine as an instrument
for solving the problems of accounting the income
tax. – P. 185.

The paper shows the influence of a new Tax
Code of Ukraine on accounting the income tax.

Keywords: tax accounting, tax calculations,
income tax, Tax Code of Ukraine.

Maschenko N.E. Information potential of a higher
educational establishment: problems of definition
and possibilities of using. – P. 97.

The paper reviews and analyses the problems
of definition and possibilities of using an information
potential of a higher educational establishment under
development of new educational standards. It is
proved that the information potential is a part of the
educational system that reflects its relations and
elements.

Keywords: information potential of a higher
educational establishment, educational system.

Matyushyn O.V. Confidence as a basic parameter
of the institutional environment in a banking sector. –
P. 195.

The paper investigates the problem of peop-
le’s confidence in commercial banks as a basic para-
meter of the institutional environment in a banking
sector. The recommendations on its strengthening are
grounded.

Keywords: banking sector, confidence, institu-
tional environment.

Melnykova M.V. Reasons for forming and
principles of organizational design of production-
economic complexes of the industrial sector. – P. 72.

The reasons for forming production-economic
complexes as integrated production structures are
generalized. General and special principles of
organizational design of production-economic
complexes of the industrial sector are grounded
taking into account the features of their types.

Keywords: production-economic complexes,
organizational designing, industrial sector.

Orlov I.V. Enterprises’ payments for acquisition
operations: economic and legal content. – P. 156.

The paper focuses on the economic and legal
content of the processes of enterprise’s acquisition,
preparation, delivery. In this regard the types of
agreements connected with assets receipts are defi-
ned, as well the attributes which differ much from
those of purchase-sale agreements. Subjects of
acquisition and agreement relations are described.
The problem of the relationship between such
categories as “payments”, obligations”, and “debt” is
identified.

Keywords: acquisition, payments, debt, agree-
ment, obligations.

Osadcha N.V. Customs warehouse regime: an
algorithm for its using and ways of improving. – P.
26.

The article analyses the elements of customs
procedures of “customs warehouse” regime, builds
the algorithms of customs operations and marks the
ways to improve them.

Keywords: algorithm, customs warehouse,
customs payments, safety agreement.

Parshin Yu.I. Working out of a strategic
management model for a mining enterprise. – P. 85.

The model of mining enterprise management
was developed and well-grounded. Separate
component blocks of the model and varied
components of the complex system are defined.

Keywords: mining enterprises, management
models, systems.

Podluzhna N.F. Providing personnel security in the
organization. – P. 210.

The paper describes the features of providing
personnel security for the financial government
services of Ukraine. The effect of socio-economic
threats to their activities is defined, main of which
are: high turnover and low salaries for civil servants.
Measures to prevent them are recommended.
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Prushkivskiy V.G., Kozyts’ka G.V. Methods of
estimation of remote channels of marketing for
banking products and services. – P. 203.

The article presents methods of estimation of
remote channels of marketing for banking products
and services which are based on a complex approach.
This approach provides analysis of the system of
economic, organizational, marketing indexes and risk
level of the channel.
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nel of marketing, bank, marketing aspect, risk level.

Romanenko I.P. Transformation of marketing: a
socio-ethical aspect.– Р. 226.

The article reviews the reasons for concentra-
tion of the domestic producers on the approaches of
operational marketing and changes in the material-
spiritual values of the Ukrainians because of its
influence; the differences between the instrumental
(operational) marketing and marketing of relations
are described; the advantages of the use of marketing
of relations are formulated both for users and
producers; measures necessary for integration of
marketing of relations into the market activity of
domestic producers have been worked out.

Keywords: marketing of relations, instrumen-
tal (operational) marketing, socio ethical aspect, stra-
tegic approach, competitiveness of commodity pro-
ducers.

Romusik Ya.V. Industrial competitiveness of Uk-
raine: situation and mechanisms of increase. – P. 53.

The paper estimates the real competitiveness
of Ukraine’s industry, reveals disproportions and
gives recommendations to minimize such negative
external influence as the financial crisis 2008–2009.
Based on the synthesis of three components of
competitiveness: price competitiveness, innovative
activity, technological specialization and labour
productivity, the real competitiveness of Ukraine’s
industrial complex in the present time is estimated.

Keywords: competitiveness of industry,
structure of industrial output, structure of exports,
innovations, business climate.

Shyra N.О. Dollarization problem in Ukraine and
ways to solve it. – P. 12.

The problem of dollarization is analysed, its
types, positive and negative aspects, and its effect on
the economy are analyzed. The recommendations are
given to reduce it.

Keywords: dollarization in Ukraine, problems,
economy, recommendations.

Shkaeva T.I. The conception of regulation of branch
concentration of credit risks of a commercial bank. –
P. 198.

The paper offers the conception of regulation
of concentration of credit risks of a commercial bank
that is based on application of the methodology of
credit portfolio diversification taking into account a
branch component.
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diversification, regulation.

Trubchanin V.V., Malchyk M.V. Results of the
analysis of enterprise’s readiness for making diver-
sification of production in consideration of market
segmentation. – P. 173.

The paper analyses enterprise’s readiness to
make diversification of production in consideration
of market segmentation within which organizational,
production, financial, labour, investment, innovation,
market-sale parameters of enterprise’s work are
estimated and analysed, and problematic fields which
need in improvement are identified.
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ne-building enterprise, analysis, readiness, market
egmentation.

Ullubieva K.K. Aspects of organization of value-
added tax payments accounting. – P. 191.

The paper describes main elements of organi-
zation of value-added tax payments in the aspect of a
methodical component.

Keywords: organization of accounting, value-
added tax payments, accounting policy, tax policy.

Vatamanyuk-Zelinska U.Z. Budget financing of the
regional industrial complex. – P. 181.

The problematic aspects of financing of the
industrial sphere of regions due to the budgetary
funds are considered. The volumes of financing for
realization of budgetary programs related to
development of the industrial sphere of economy are
analysed. The accent is made on the advantages of
investment support to the industry, what in prospect
will provide the replenishment of all-levels budgets.

Keywords: regional policy, industrial
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Yarmosh V.V. Methods of evaluation of intellectual
property at enterprises. – P. 126.

The necessity of evaluating intellectual
property (IP) for enterprises is stressed, a set of
principles and approaches to assessment of IP value
is formulated, a scheme of factors that have influence
on IP price is presented, methods of IP evaluation are
examined in details. The necessity of evaluating IP
for enterprises is well-grouned.
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