
АНОТАЦІЇ

Бавін В.В. Аналіз корупції в системі податкових
відносин в Україні. – С. 34.

Виконано аналіз і виявлено причини ко-
рупції в системі податкових відносин в Україні.
Обґрунтовано напрями подальших досліджень,
необхідних для дієвих заходів щодо протидії
корупції в Україні.

Ключові слова: корупція, податкові відно-
сини, Податковий кодекс України, протидія ко-
рупції.

Бичковський А.Ю. Морські перевезення світо-
вим торговельним флотом: попит та пропозиція.
– С. 104.

Розглянуто питання попиту та пропозиції
на світовому ринку морських торговельних пе-
ревезень у контексті глобалістичної трансформа-
ції та посткризових тенденцій.

Ключові слова: суднобудування, ринок,
попит, пропозиція, перевезення.

Богачова А.В. Методичні підходи до формування
обліку витрат за центрами відповідальності на
підприємствах металургійної галузі. – С. 235.

Викладено теоретичні положення, мето-
дичні та практичні підходи до розвитку управ-
ління витратами виробництва продукції на під-
приємствах металургійної галузі. Удосконалено
механізм організації обліку витрат на
виробництво продукції з використанням
принципів і методів управлінського обліку.

Ключові слова: облік, витрати, підприєм-
ство, металургійна галузь.

Бойченко М.В. Системний підхід до соціально-
економічних відносин у сфері охорони праці. –
С. 286.

Проведено аналіз характеристик та інте-
ресів суб'єктів соціально-економічних відносин у
сфері охорони праці з позиції виявлення спіль-
ності й суперечності цих інтересів і знаходження
шляхів та методів подолання конфліктів, що
виникають між суб'єктами трудових відносин.

Ключові слова: охорона праці, суб'єкти, со-
ціально-економічні відносини, системний підхід.

Бурлака В.Г. Енергетичний менеджмент як
механізм активізації інноваційної діяльності в
економіці. – С. 198.

Розглянуто роль та значення енергетичного
менеджменту (ЕМ) в умовах глобалізації світової
економіки й залежності країн від імпорту
енергоносіїв; визначено етапи розвитку ЕМ,
пов’язані зі зростанням світових цін на нафту.

Ключові слова: енергетичний менеджмент,
енергозалежність, енергоносії, нафта, енерге-
тична політика, імпорт нафти.

Вєткін А.С., Каганова С.Д. Базові принципи
податкової політики в системі оподаткування
праці. – С. 24.

Проаналізовано основні положення сучас-
ної податкової теорії з позицій їх обґрунтованості
та можливості практичного застосування при
оподаткуванні праці. Доведено доцільність ви-
користання деяких базових теоретичних принципів
та концепцій оподаткування у процесі
вдосконалення системи оподаткування  праці в
Україні.

Ключові слова: праця, податки, ефектив-
ність, справедливість, адміністрування.

Водовозов Є.Н. Стратегії та підходи до ре-
структуризації підприємств сфери ЖКГ в умовах
реформування власності України. – С. 128.

Наведено результати дослідження існую-
чих підходів до стратегічних напрямів
реструктуризації підприємств сфери ЖКГ в
умовах реформування власності.

Ключові слова: стратегія реструктуризації,
ЖКГ України, реструктуризація підприємства,
антикризове управління, стратегічний
менеджмент.

Гонтова Н.В., Коваленко Н.В. Теоретичні ас-
пекти дослідження механізму опору інноваціям. –
С. 175.

Проаналізовано причини низької іннова-
ційної активності вітчизняних підприємств,
систематизовано протиріччя, притаманні
інноваційним процесам, встановлено базове
протиріччя й розкрито ключові проблеми, що
становлять його основу. Обґрунтовано
доцільність дослідження механізмів адаптації
підприємств до інновацій.

Ключові слова: інновації, протиріччя,
механізм, підприємство.

Гринько Т.В. Теоретико-методологічні засади
адаптивного інноваційного розвитку. – С. 207.

Подано визначення змісту управління
адаптивним інноваційним розвитком, заснованого
на використанні його здібностей до трансфор-
мації з урахуванням особливостей зовнішнього та
внутрішнього середовища суб’єкта сукупності
дій, необхідних для здійснення впливу на
процеси в усіх сферах управління, що забезпечує
інноваційну, організаційно-управлінську,
технічну, фінансову та кадрову стійкість.

Ключові слова: інновації, інноваційний роз-
виток, адаптація, адаптивність, механізм, система,
процес.



Гуменюк Ю.П. Всебічно збалансований
розвиток та міжнародна міграція робочої сили:
проблеми взаємовпливу. – С. 295.

Розглянуто перспективу міжнародної тру-
дової міграції в рамках концепції сталого
розвитку світової економіки. Досліджено взаємо-
зв’язки майнової нерівності у світових масштабах
та соціальних тенденції останніх десятиліть.

Ключові слова: міграція, робоча сила,
концепція сталого розвитку, світова економіка.

Єрмак С.О. Теоретико-методичний інструмен-
тарій формування комбінованих політик управ-
ління оборотним капіталом. – С. 242.

Викладено основні теоретичні аспекти й
обґрунтовано практичний інструментарій
формування комбінованих політик управління
оборотним капіталом підприємств.

Ключові слова: оборотний капітал, політи-
ка формування, політика авансування, комбінова-
на політика.

Жовтанецький В.І., Заблоцький Б.Ф. Методо-
логічні основи формування регіональної еконо-
мічної політики. – С. 10.

Проаналізовано погляди на сутність ре-
гіональної політики в Україні. Обґрунтовано
пріоритети формування регіональної економічної
політики. Висвітлено особливість регіональної
політики зростання обсягів виробництва нату-
рального продукту в умовах ринку. Розкрито
залежність розподілу продукту й фінансування
регіональних соціальних програм від обсягів
створеного регіонального продукту.

Ключові слова: регіональна економічна
політика, виробництво, натуральний продукт.

Залознова Ю.С., Брага І.Г. Оцінка стану
охорони та безпеки праці й соціально-
економічних наслідків їх незабезпечення у
вугільній промисловості України. – С. 271.

Обґрунтовано значущість і роль охорони та
безпеки праці для вугільної промисловості Укра-
їни. Проаналізовано основні статистичні
показники, що характеризують сучасний стан
охорони та безпеки праці. Обґрунтовано недоліки
державного та регіонального управління щодо
формування дієвої системи охорони та безпеки
праці й запропоновано шляхи підвищення її
ефективності.

Ключові слова: охорона та безпека праці,
вугільна промисловість, державне та регіональне
управління.

Звягінцева О.Б. Маркетингова політика комуні-
кацій підприємств з виробництва м’яса та м’ясо-
продуктів України. – С. 224.

Подано результати моніторингу маркетин-
гової політики комунікацій підприємств з
виробництва м’яса та м’ясопродуктів України у
сфері розробки та просування фірмового стилю
підприємства та продукції.

Ключові слова: маркетингова політика
комунікацій, фірмовий стиль підприємства,
торговельна марка.

Зеркаль А.В. Стан корпоративної культури га-
лузі машинобудування. – С. 229.

Розглянуто сучасний стан корпоративної
культури галузі машинобудування. Проана-
лізовано ставлення працівників і керівництва
підприємств галузі до корпоративної культури.
Розкрито характерні риси корпоративної
культури галузі залежно від стадії розвитку
підприємств.

Ключові слова: корпоративна культура,
життєвий цикл, соціальний розвиток, кадрова
політика.

Іванова В.В., Морева В.В., Каменева Н.В.
Проблеми та можливості споживання енергії в
Україні. – С. 109.

Проаналізовано споживання енергії в різ-
них секторах економіки й подано модель визна-
чення потенціалу зниження споживання енергії в
Україні.

Ключові слова: енергоефективність,
енергозбереження, енергоємність,
енергоспоживання, потенціал зменшення
споживання енергії.

Ізвекова К.В., Дорофєєва Г.А. Синергетичний
ефект як конкурентна перевага вітчизняних
підприємств і способи його досягнення. – С. 93.

Розглянуто теоретичні аспекти синергети-
чного ефекту як однієї з найважливіших конку-
рентних переваг. Досліджено способи його
досягнення в сучасних умовах розвитку
вітчизняних підприємств в Україні.
Запропоновано алгоритм досягнення синергізму
під час інтеграції підприємств.

Ключові слова: синергетика, синергетич-
ний ефект, диверсифікація, інтеграція,
конкурентна перевага.

Клунко Н.С., Рета М.В. Світовий досвід ціно-
утворення на ринку лікарських засобів і
можливості його використання в Росії. – С. 257.

Наведено аналіз світового досвіду ціно-
утворення на ринку лікарських засобів і
можливості його використання в Росії.
Розглянуто основні підходи до розробки систем
ціноутворення на лікарські засоби в різних
країнах.



Ключові слова: ціноутворення, лікарські
засоби, світовий досвід, референтна ціна.

Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Колещук О.Я.
Особливості формування економіко-математич-
них моделей оцінювання технічного стану
основних фондів промислових підприємств за
методом капіталізації. – С. 152.

Визначено сутність і здійснено класифіка-
цію показників технічного стану основних засо-
бів підприємства. Проведено групування чинни-
ків, які зумовлюють зношування основних фон-
дів.

Ключові слова: основні засоби, промислові
підприємства, економіко-математичні моделі,
капіталізація.

Козлов В.С. Удосконалення системи оцінки
транспортного потенціалу регіону. – С. 171.

Наведено показники та коефіцієнти, які
дають змогу оцінювати стан транспортного
потенціалу регіону. Подано бальну шкалу, що
характеризує певний регіон за рівнем розвитку в
ньому транспортного потенціалу.

Ключові слова: транспортний потенціал,
залізничний та автомобільний транспорт, ванта-
жообіг, пересування, середньозважений коефі-
цієнт.

Кокодей Т.О. Концептуальний підхід до форму-
вання багатокомпонентної стратегії підприєм-
ства харчової галузі. – С. 211.

Викладено концептуальний підхід до фор-
мування багатокомпонентної стратегії, яка
оптимально адаптує підприємство харчової галузі
до поліциклічної варіативності середовища в
сучасних умовах України. Ефективність
запропонованого підходу показана методом
зворотної ідентифікації комплексу стратегій ТПГ
«Rainford».

Ключові слова: багатокомпонентна страте-
гія, підприємства харчові галузі, концептуальний
підхід.

Куліш Є.В., Телюк В.А. Напрями та інстру-
менти антикризової політики країн БРІКС. –
С. 53.

Розглянуто основні напрями та інструмен-
ти антикризової промислової політики країн, які
швидко розвиваються

Ключові слова: світова фінансова криза,
економіка, промислове виробництво,
посткризовий розвиток, ВВП, експорт, імпорт,
внутрішній ринок, інвестиції.

Куценко М.А. Аналіз та розробка методики
розрахунку витрат на підготовку спеціаліста у

сфері цивільного захисту у ВНЗ МНС України. –
С. 165.

Проаналізовано існуючі методики
визначення вартості підготовки студентів у ВНЗ
України та розроблено методику розрахунку
витрат на підготовку спеціаліста у сфері
цивільного захисту у ВНЗ МНС України.

Ключові слова: освіта, вищі навчальні
заклади, фінансове забезпечення, вартість підго-
товки спеціаліста, сфера цивільного захисту.

Лозинський І.Є. Особливості планування інвес-
тиційних проектів з відтворення виробничої по-
тужності збиткових вуглевидобувних підпри-
ємств. – С. 193.

Розкрито особливості планування інвести-
ційних проектів з відтворення виробничої
потужності на збиткових вуглевидобувних
підприємствах. Запропоновано алгоритм
розрахунку ефективності інвестиційного проекту.

Ключові слова: інвестиції, вугільна галузь,
шахта, відтворення потужності, проект, очисний
вибій, ефективність, собівартість, термін окуп-
ності, дисконтування.

Молдован О.О. Доцільність запровадження ін-
дустріальних парків в Україні. – С. 3.

Розглянуто світовий досвід і механізми
створення й управління індустріальними парка-
ми. Визначено засади функціонування індустрі-
альних парків в умовах ринкової економіки.
Обґрунтовано доцільність запровадження індуст-
ріальних парків в Україні та запропоновано пере-
лік інструментів, які дадуть можливості державі
стимулювати залучення інвестицій у їх розвиток.

Ключові слова: індустріальний парк, спеці-
альні економічні зони (СЕЗ), інвестиції, спеціаль-
ний правовий режим, економічна діяльність, по-
даткові пільги.

Нікіфорова В.А. Тенденції та особливості
розвитку металургійної галузі зарубіжних країн у
посткризовий період. – С. 113.

Проаналізовано динаміку виробництва,
споживання і продажів металопродукції в
основних країнах і регіонах-металовиробниках
під впливом світової фінансово-економічної
кризи. Виявлено головні світові тенденції
посткризового розвитку металургійної галузі.

Ключові слова: металургія, наслідки
світової кризи, тенденції посткризового розвитку.

Омельченко С.М. Оцінка людського капіталу
промислового підприємства в умовах інновацій-
ного розвитку. – С. 313.

Запропоновано методичний підхід до оцін-
ки людського капіталу промислового підпри-



ємства для різних видів інновацій. Обґрунтовано
вибір методів оцінки елементів людського капіта-
лу для різних категорій персоналу промислового
підприємства.

Ключові слова: оцінка, людський капітал,
метод, вид інновації, елемент.

Павлов К.В. Регіональні та галузеві особливості
інтенсифікації виробництва. – С. 136.

На прикладі декількох галузей і російських
регіонів виявлено соціально-економічні особли-
вості здійснення процесу інтенсифікації суспіль-
ного виробництва на галузевому та територі-
альному рівнях.

Ключові слова: регіональні та галузеві,
особливості, інтенсифікація виробництва, якість.

Партин Г.О., Задерецька Р.І. Управління залу-
ченням коштів і його влив  на конкурентні
переваги машинобудівних підприємств. – С. 264.

Розглянуто вплив залучення коштів на
зміну конкурентоспроможності промислового
підприємства. Надано конкретні рекомендації
щодо управління залученням коштів для
забезпечення зростання конкурентоспроможності
промислового підприємства.

Ключові слова: залучені кошти, управлін-
ня, конкурентоспроможність, промислове підпри-
ємство.

Петренко О.О. Стратегія інституціональних
перетворень у сфері залізничного транспорту. –
С. 99.

Розглянуто актуальні питання розвитку
ринкових відносин у залізничній галузі. Дослід-
жено проблеми державного регулювання монопо-
лією, вибору форм власності, конкуренції та
становлення ринкових відносин.

Ключові слова: залізничний транспорт, мо-
нополія, ринкові відносини.

Півоварчук І.Д. Удосконалення регіональних
цільових програм – інструменту управління соці-
ально-економічним розвитком Одеського регіону
і його конкурентоспроможністю. – С. 64.

Розглянуто регіональні цільові програми
розвитку Одеського регіону; виявлено недоліки
діючого підходу до розробки й оцінки програм на
регіональному рівні; подано рекомендації щодо
загальних підходів до програмного управління,
експертизи проектів; запропоновано експертний
метод оцінки ефективності цільових програм із
точки зору управління процесом розробки та
реалізацією програм, своєчасного прийняття
рішень.

Ключові слова: регіональні цільові
програми, соціально-економічний розвиток,
регіон,
управління, конкурентоспроможність.

Проказа Т.В. Теоретичні засади фінансового
планування та прогнозування. – С. 250.

Розглянуто теоретичні засади фінансового
планування та прогнозування як складових
макроекономічного розвитку соціально-
економічних процесів у країні. Детально
проаналізовано функції планування та
прогнозування. Запропоновано
принципи ефективної організації
бюджетного планування.

Ключові слова: фінансове планування,
прогнозування, соціально-економічні процеси.

Ращупкіна В.М. Проблеми та стратегічні прі-
оритети розвитку сировинної бази металургій-
ного виробництва. – С. 86

Досліджено проблеми управління сиро-
винними активами металургійної галузі України.
Механізм управління розглянуто як сукупність
методичних підходів до впровадження на
підприємствах перспективних технологій
виробництва й оцінки експортних ніш для
розміщення металопродукції.

Ключові слова: сировинна база, металургія,
підприємства.

Романишин М.І., Шпак Н.О. Моделювання варі-
антів сценаріїв розвитку подій при формуванні
стратегії забезпечення економічної стабільності
підприємства. – С. 144.

Досліджено еволюційний розвиток сценар-
ного планування у виробничо-господарській ді-
яльності. Охарактеризовано основне призначення
сценаріїв, вимоги до їх побудови та процес здій-
снення прогнозування за допомогою штучних
нейронних мереж на прикладі машинобудівно-
го підприємства ВАТ "Львівський локомотиво-
ремонтний завод".

Ключові слова: сценарій, стратегія, еконо-
мічна стабільність, прогнозування, нейронні ме-
режі.

Саломатіна Л.М. Адаптаційні механізми в
управлінні розвитком промислових підприємств.
– С. 82.

Розглянуто сучасні підходи до методології
формування адаптаційного механізму в системі
управління розвитком промислового підприємст-
ва в умовах зростання складності, динамічності й
невизначеності змін середовища.

Ключові слова: адаптація, інновація, управ-
ління, промислові підприємства.

Снігова О.Ю. Вплив світових господарських
тенденцій на економічне зростання у
старопромислових регіонах України: ризики та
загрози. – С. 17.



Розглянуто особливості розвитку світової
економіки в період післякризового відновлення та
проаналізовано становище на світових ринках
базової продукції старопромислових регіонів Ук-
раїни; визначено основні тенденції та дисбаланси
на світовому ринку металургійної продукції, що
формують ризики ефективного розвитку
старопромислових регіонів України; надано
пропозиції щодо визначення ризиків ефективного
розвитку старопромислових регіонів України,
обумовлених впливом світових господарських
тенденцій.

Ключові слова: світогосподарська диспро-
порційність; старопромислові регіони України;
ризики та загрози.

Солдак М.О. Регуляторний режим міжбюд-
жетних трансфертів у регіональному розвитку.
– С. 45.

Досліджено сучасні тенденції впливу
регуляторних режимів бюджетних трансфертів на
стимулювання регіонального розвитку. Подано
оцінку результативності регулюючого впливу інс-
титутів бюджетно-фінансової системи на розви-
ток регіонів, визначено проблеми реформування
фінансових інструментів регіонального розвитку,
обґрунтовано принципи, на яких має базуватися
стимулюючий регуляторний вплив фінансових
інститутів.

Ключові слова: регіон, міжбюджетні транс-
ферти, розвиток, регуляторний режим.

Телишевська Л.І. Першочергові умови активі-
зації інноваційної діяльності як основи товарної
політики сучасних підприємств. – С. 188.

Наведено стислий аналіз сучасного стану
інноваційної діяльності в Україні та правових пе-
редумов активізації інноваційного розвитку під-
приємства.

Ключові слова. інновації, інноваційна ді-
яльність, інноваційний розвиток, інноваційна ак-
тивність, інноваційний процес, інноваційний
прорив, товарна політика.

Тищук Т.А. Державне регулювання трансферт-
ного ціноутворення в Україні. – С. 76.

Досліджено проблему прихованого від-
пливу капіталів з України через використання
інструментів трансфертного ціноутворення. Про-
аналізовано стан вітчизняного податкового за-
конодавства щодо протидії маніпуляціям транс-
фертними цінами та запропоновано засади
державного регулювання трансфертного
ціноутворення в Україні.

Ключові слова: прихований відплив капіта-
лу, трансфертне ціноутворення, спотворення цін,
ухилення від оподаткування.

Ткаченко В.А., Гаращук О.В. Мотивація
ініціативної творчої економічної діяльності як
основи громадянського суспільства. – С. 280.

Розкрито наукове обґрунтування усвідом-
леного сенсу ініціативної творчої діяльності як
підґрунтя розбудови нового суспільства –
демократичної громадянської держави – через
пізнання суті мотиваційних чинників.

Ключові слова: мотивація, ініціатива, сус-
пільство, демократія, вартість.

Фонарьова Т.А. Обґрунтування комплексу кіль-
кісних характеристик для визначення вартісних
параметрів управління людським капіталом. –
С. 307.

Розглянуто підходи до визначення кіль-
кісних показників оцінки людського капіталу, які
враховують вартісні особливості його прояву як
на рівні підприємства в цілому, так і окремого
його працівника.

Ключові слова: людський капітал, вартість,
оцінка, втрачена вигода.

Хобта В.М., Прохоренко О.О. Оптимізація
витрат на матеріальні ресурси при допустимому
рівні ризику непоставки. – С. 159.

Досліджено процес прийняття рішення
щодо оптимізації розміру виробничих витрат на
матеріальні ресурси. Запропоновано рекомендації
щодо формування оптимальної комбінації
взаємозамінних ресурсів із врахуванням вартості
при допустимому рівні ризиків.

Ключові слова: матеріальні ресурси,
витрати, оптимізація, ризик, альтернатива.

Хумарова Н.І. Екологоорієнтоване стратегічне
планування – базис розвитку територіальних
економіко-екологічних систем. – С. 320.

Розроблено теоретичні та методологічні
основи формування екологоорієнтованого страте-
гічного планування. Обґрунтовано імператив
екологоорієнтованого стратегічного планування
(ЕОСП) в умовах переходу до моделі стійкого
розвитку й формування принципів «зеленої»
економіки. Розроблено пропозиції щодо
посилення ролі стратегічного планування як
інструменту реалізації політики держави й
регіонів.

Ключові слова: екологоорієнтоване страте-
гічне планування, прогнозування, підходи,
принципи, критерії формування системи
індикаторів.

Чеботарьов В.А., Чеботарьов Є.В. Трансформа-
ційні зміни в харчовій та переробній
промисловості країн-учасниць СНД: проблеми та
перспективи для України. – С. 121.

На підставі опрацювання досліджень між-
народних економічних організацій та авторів



країн СНД узагальнено тенденції трансформа-
ційних змін у продовольчій сфері країн Середньої
Азії, Закавказзя та ЄврАзЕС, визначено їх
позитивні та негативні наслідки для України й
перспективні організаційно-правові форми
господарювання у вітчизняній харчовій та
переробній промисловості.

Ключові слова: харчова та переробна
промисловість, трансформаційні перетворення,
продовольчий комплекс, продовольство, СНД.



АННОТАЦИИ

Бавин В.В. Анализ коррупции в системе нало-
говых отношений в Украине. – С. 34.

Выполнен анализ и выявлены причины
коррупции в системе налоговых отношений в
Украине. Обоснованы направления дальнейших
исследований, необходимых для действенных
мер по противодействию коррупции в Украине.

Ключевые слова: коррупция, налоговые
отношения, Налоговый кодекс Украины,
противодействие коррупции.

Богачева А.В. Методические подходы к форми-
рованию учета затрат по центрам ответствен-
ности на  предприятиях металлургической
отрасли. – С. 235.

Изложены теоретические положения, мето-
дические и практические подходы к развитию
управления затратами производства продукции
на предприятиях металлургической отрасли.
Усовершенствован механизм организации учета
затрат на производство продукции с применением
принципов и методов управленческого учета.

Ключевые слова: учет, затраты, предпри-
ятие, металлургическая отрасль.

Бойченко Н.В. Системный подход к социально-
экономическим отношениям в сфере охраны
труда. – С. 286.

Проведен анализ характеристик и инте-
ресов субъектов социально-экономических
отношений в сфере охраны труда с позиции
выявления общности и противоречивости этих
интересов и нахождения путей и методов
преодоления конфликтов, возникающих между
субъектами трудовых отношений.

Ключевые слова: охрана труда, субъекты,
социально-экономические отношения, системный
подход.

Бурлака В.Г. Энергетический менеджмент как
механизм активизации инновационной деятель-
ности в экономике. – С. 198.

Рассмотрены роль и значение энергети-
ческого менеджмента (ЭМ) в условиях
глобализации мировой экономики и зависимости
стран от импорта энергоносителей; определены
этапы развития ЭМ, связанные с ростом мировых
цен на нефть.

Ключевые слова: энергетический менедж-
мент, энергозависимость, энергоносители, нефть,
энергетическая политика, импорт нефти.

Бычковский А.Ю. Морские перевозки мировым
торговым флотом: спрос и предложение. –
С. 104.

Рассматриваются вопросы спроса и
предложения на мировом рынке морских торго-
вых перевозок в контексте глобалистической
трансформации и посткризисных тенденций.

Ключевые слова: судостроение, рынок,
спрос, предложение, перевозки.

Веткин А.С., Каганова С.Д. Базовые принципы
налоговой политики в системе налогообложения
труда. – С. 24.

Проанализированы основные положения
современной налоговой теории с позиций их
обоснованности и возможности практического
использования при налогообложении труда.
Доказана целесообразность применения некото-
рых базовых теоретических принципов и
концепций налогообложения в процессе
совершенствования системы налогообложения
трудовых доходов  в Украине.

Ключевые слова: труд, налоги, эффектив-
ность, справедливость, администрирование.

Водовозов Е.Н. Стратегии и подходы к ре-
структуризации предприятий сферы ЖКХ в
условиях реформирования собственности
Украины. – С. 128.

Приведены результаты исследования су-
ществующих подходов в  стратегических
направлениях реструктуризации предприятий
сферы ЖКГ  в условиях реформирования
собственности.

Ключевые слова: стратегия реструктури-
зации, ЖКХ Украины, реструктуризация
предприятия, антикризисное управление,
стратегический менеджмент.

Гонтовая Н.В., Коваленко Н.В. Теоретические
аспекты исследования механизма сопротивления
инновациям. – С. 175.

Проанализированы причины низкой
инновационной активности отечественных пред-
приятий, систематизированы противоречия,
присущие инновационным процессам,
установлено базовое противоречие и раскрыты
ключевые проблемы, которые лежат в его основе.
Обоснована целесообразность исследования
механизмов адаптации предприятий к
инновациям.

Ключевые слова: инновации, противоре-
чия, механизм, предприятие.

Гринько Т.В. Теоретико-методологические
основы адаптивного инновационного развития. –
С. 207.



Представлено определение содержания
управления адаптивным инновационным
развитием, основанным на использовании его
способностей к трансформации с учетом
особенностей внешней и внутренней среды
субъекта совокупности действий, необходимых
для осуществления влияния на процессы во всех
областях управления, обеспечивающих
инновационную, организационно-
управленческую, техническую, финансовую и
кадровую устойчивость.

Ключевые слова: инновации, инновацион-
ное развитие, адаптация, адаптивность, механизм,
система, процесс.

Гуменюк Ю.П. Всесторонне сбалансированное
развитие и международная миграция рабочей
силы: проблемы взаимовлияния. – С. 295.

Рассмотрены перспективы международной
трудовой миграции в рамках концепции устой-
чивого развития мировой экономики. Исследо-
ваны взаимосвязи имущественного неравенства в
мировых масштабах и социальных тенденций
последних десятилетий.

Ключевые слова: миграция, рабочая сила,
концепция устойчивого развития, мировая
экономика.

Ермак С.А. Теоретико-методический инстру-
ментарий формирования комбинированных
политик управления оборотным капиталом. –
С. 242.

Изложены основные теоретические аспек-
ты и обоснован практический инструментарий
формирования комбинированных политик
управления оборотным капиталом предприятий.

Ключевые слова: оборотный капитал, по-
литика формирования, политика авансирования,
комбинированная политика.

Жовтанецкий В.И., Заблоцкий Б.Ф. Методоло-
гические основы формирования региональной
экономической политики. – С. 10.

Проанализированы взгляды на сущность
региональной политики в Украине. Обоснованы
приоритеты формирования региональной эконо-
мической политики. Освещены особенности
региональной политики роста объемов производ-
ства натурального продукта в условиях рынка.
Раскрыта зависимость распределения продукта и
финансирование региональных социальных
программ от объемов созданного регионального
продукта.

Ключевые слова: национальная экономика,
политика, производство, натуральный продукт.

Залознова Ю.С., Брага И.Г. Оценка состояния
охраны и безопасности труда и социально-эконо-
мических последствий их необеспечения в
угольной промышленности Украины. – С. 271.

Обоснована значимость и роль охраны и
безопасности труда для угольной
промышленности Украины. Проанализированы
основные статистические показатели,
характеризующие современное состояние охраны
и безопасности труда. Обоснованы недостатки
государственного и регионального управления по
формированию действенной системы охраны и
безопасности труда и предложены пути
повышения ее эффективности.

Ключевые слова: охрана и безопасность
труда, угольная промышленность, государствен-
ное и региональное управление.

Звягинцева О.Б. Маркетинговая политика
коммуникаций предприятий по производству
мяса и мясопродуктов Украины. – С. 224.

Представлены результаты мониторинга
маркетинговой политики коммуникаций предпри-
ятий по производству мяса и мясопродуктов
Украины в области разработки и продвижения
фирменного стиля предприятия и продукции.

Ключевые слова: маркетинговая политика
коммуникаций, фирменный стиль предприятия,
торговая марка.

Зеркаль А.В. Состояние корпоративной культу-
ры отрасли машиностроения. – С. 229.

Рассмотрено современное состояние кор-
поративной культуры отрасли машиностроение.
Проанализировано отношение работников и руко-
водства предприятий отрасли к корпоративной
культуре. Раскрыты характерные черты
корпоративной культуры отрасли в зависимости
от стадии развития предприятий.

Ключевые слова: корпоративная культура,
жизненный цикл, социальное развитие, кадровая
политика.

Иванова В.В., Морева В.В., Каменева Н.В.
Проблемы и возможности потребления энергии в
Украине. – С. 109.

Проанализированы потребления энергии в
различных секторах экономики и представлена
модель определения потенциала снижения
потребления энергии в Украине.

Ключевые слова: энергоэффективность,
энергосбережение, энергоемкость,
энергопотребление, потенциал уменьшения
потребления энергии.

Извекова Е.В., Дорофеева А.А.
Синергетический эффект как конкурентное



преимущество отечественных предприятий и
способы его достижения. – С. 93.

Рассматриваются теоретические аспекты
синергетического эффекта в качестве одного из
важнейших конкурентных преимуществ. Иссле-
дуются способы его достижения в современных
условиях развития отечественных предприятий в
Украине. Предложен алгоритм достижения
синергизма при интеграции предприятий.

Ключевые слова: синергетика, синергети-
ческий эффект, диверсификация, интеграция,
конкурентное преимущество.

Клунко Н.С., Рета М.В. Мировой опыт ценооб-
разования на рынке лекарственных средств и
возможности его использования в России. –
С. 257.

Приведен анализ мирового опыта цено-
образования на рынке лекарственных средств и
возможности его использования в России. Рас-
смотрены основные подходы к разработке систем
ценообразования на лекарственные средства в
разных странах.

Ключевые слова: ценообразование, лекар-
ственные средства, мировой опыт, референтная
цена.

Козлов В.С. Усовершенствование системы оцен-
ки транспортного потенциала региона. – С. 171.

Представлены показатели и коэффициен-
ты, позволяющие оценивать состояние транспорт-
ного потенциала региона. Приведена балльная
шкала, которая дает возможность
охарактеризовать определенный регион по
уровню развития в нем транспортного
потенциала.

Ключевые слова: транспортный потенциал,
железнодорожный и автомобильный транспорт,
грузооборот, передвижение, средневзвешенный
коэффициент.

Козык В.В., Емельянов А.Ю., Колещук О.Я.
Особенности формирования экономико-матема-
тических моделей оценивания технического
состояния основных фондов промышленных
предприятий по методу капитализации. – С. 152.

Определена сущность и осуществлена
классификация показателей технического сос-
тояния основных средств предприятия. Проведе-
но группирование факторов, которые
обусловливают износ основных фондов.

Ключевые слова: основные средства,
промышленные предприятия, экономико-
математические модели, капитализация.

Кокодей Т.А. Концептуальный подход к фор-

мированию многокомпонентной стратегии
предприятия пищевой отрасли. – С. 211.

Изложен концептуальный подход к фор-
мированию многокомпонентной стратегии, ко-
торая оптимально адаптирует предпрятие пище-
вой отрасли к полициклической вариативности
среды в современных условиях Украины.
Эффективность предложенного подхода показана
методом обратной идентификации комплекса
стратегий ТПГ «Rainford».

Ключевые слова: многокомпонентная стра-
тегия, предприятия пищевой отрасли, концепту-
альній подход.

Кулиш Е.В., Телюк В.А. Направления и инст-
рументы антикризисной политики стран
БРИКС. – С. 53.

Рассмотрены основные направления и
инструменты антикризисной промышленной
политики быстро развивающихся стран.

Ключевые слова: мировой финансовый
кризис, экономика, промышленное производство,
посткризисное развитие, ВВП, экспорт, импорт,
внутренний рынок, инвестиции.

Куценко М.А. Анализ и разработка методики
расчета расходов на подготовку специалиста в
сфере гражданской защиты в вузах МЧС
Украины. – С. 165.

Проанализированы существующие методи-
ки определения стоимости подготовки студентов
в вузах Украины и разработана методика расчета
расходов на подготовку специалиста в сфере
гражданской защиты в вузах МЧС Украины.

Ключевые слова: образование, высшие
учебные заведения, финансовое обеспечение,
стоимость подготовки специалиста в сфере
гражданской защиты.

Лозинский И.Е. Особенности планирования
инвестиционных проектов по воспроизводству
производственной мощности убыточных
угледобывающих предприятий. – С. 193.

Раскрыты особенности планирования ин-
вестиционных проектов по воспроизводству про-
изводственной мощности на убыточных угледо-
бывающих предприятиях. Предложен алгоритм
расчета эффективности инвестиционного проек-
та.

Ключевые слова: инвестиции, угольная
отрасль, шахта, воспроизводство мощности,
проект, очистной забой, эффективность,
себестоимость, срок окупаемости,
дисконтирование.



Молдован А.А. Целесообразность основания ин-
дустриальных парков в Украине. – С. 3.

Рассмотрен мировой опыт, механизмы соз-
дания и управления индустриальными парками.
Определены принципы функционирования
индустриальных парков в условиях рыночной
экономики. Обоснована целесообразность
введения индустриальных парков в Украине и
предложен перечень инструментов, которые
дадут возможность государству стимулировать
привлечение инвестиций в их развитие.

Ключевые слова: индустриальный парк,
специальные экономические зоны (СЭЗ), инвес-
тиции, специальный правовой режим
экономической деятельности, налоговые льготы.

Никифорова В.А. Тенденции и особенности
развития металлургической отрасли зарубежных
стран в посткризисный период. – С. 113.

Проанализирована динамика производства,
потребления и продаж металлопродукции в
основных странах и регионах-металлопроизводи-
телях под влиянием мирового финансово-эконо-
мического кризиса. Выявлены главные мировые
тенденции посткризисного развития металлурги-
ческой отрасли.

Ключевые слова: металлургия, последствия
мирового кризиса, тенденции посткризисного
развития.

Омельченко С.Н. Оценка человеческого капи-
тала промышленного предприятия в условиях
инновационного развития. – С. 313.

Предложен методический подход к оценке
человеческого капитала промышленного пред-
приятия для различных видов инноваций.
Обоснован выбор методов оценки элементов
человеческого капитала для различных категорий
персонала промышленного предприятия.

Ключевые слова: оценка, человеческий
капитал, метод, вид инновации, элемент.

Павлов К.В. Региональные и отраслевые
особенности интенсификации производства. – С.
136.

На примере нескольких отраслей и
российских регионов выявлены социально-
экономические особенности осуществления
процесса интенсификации общественного
производства на отраслевом и территориальном
уровнях.

Ключевые слова: региональные и
отраслевые, особенности, интенсификация
производства,  качество.

Партын Г.О., Задерецкая Р.И. Управление
привлечением средств и его влияние на
конкурентные преимущества
машиностроительных предприятий. – С. 264.

Рассмотрено влияние привлечения средств
на изменение конкурентоспособности
промышленного предприятия. Даны конкретные
рекомендации по управлению привлечением
средств для обеспечения роста
конкурентоспособности промышленного
предприятия.

Ключевые слова: привлеченные средства,
управление, конкурентоспособность,
промышленное предприятие.

Петренко Е.А. Стратегия институциональных
преобразований в сфере железнодорожного
транспорта. – С. 99.

Рассмотрены актуальные вопросы развития
рыночных отношений в железнодорожной от-
расли. Исследованы проблемы государственного
регулирования монополией, выбора форм
собственности, конкуренции и становления
рыночных отношений.

Ключевые слова: железнодорожный транс-
порт, монополия, рыночные отношения.

Пивоварчук И.Д. Совершенствование
региональных целевых программ – инструмента
управления социально-экономическим развитием
Одесского региона и его
конкурентоспособностью. – С. 64.

Рассмотрены региональные целевые прог-
раммы развития Одесского региона; выявлены
недостатки действующего подхода к разработке и
оценке программ на региональном уровне; даны
рекомендации по общим подходам к програм-
мному управлению, экспертизе проектов;
предложен экспертный метод оценки
эффективности целевых программ с точки зрения
управления процессом разработки и ходом
реализации программ, своевременного принятия
решений.

Ключевые слова: региональные целевые
программы, социально-экономическое развитие,
регион, управление, конкурентоспособность.

Проказа Т.В. Теоретические основы
финансового планирования и прогнозирования. –
С. 250.

Рассмотрены теоретические основы финан-
сового планирования и прогнозирования как
составляющих макроэкономического развития
социально-экономических процессов в стране.
Детально проанализированы функции планиро-
вания и прогнозирования. Предложены принципы



эффективной организации бюджетного плани-
рования.

Ключевые слова: финансовое планирова-
ние, прогнозирование, социально-экономические
процессы.

Ращупкина В.Н. Проблемы и стратегические
приоритеты развития сырьевой базы
металлургического производства. – С. 86.

Исследованы проблемы управления
сырьевыми активами металлургической отрасли
Украины. Механизм управления рассмотрен как
совокупность методических подходов по внед-
рению на предприятиях перспективных
технологий производства и оценки экспортных
ниш для размещения металлопродукции.

Ключевые слова: сырьевая база, металлур-
гия, предприятия.

Романишин М.И., Шпак Н.Е. Моделирование
вариантов сценариев развития событий при
формировании стратегии обеспечения экономи-
ческой стабильности предприятия. – С.144.

Исследовано эволюционное развитие сце-
нарного планирования в производственно-хозяй-
ственной деятельности. Охарактеризовано
основное предназначение сценариев, требования
к их построению и процесс осуществления
прогнозирования с помощью искусственных
нейронных сетей на примере
машиностроительного предприятия ОАО
"Львовский локомотиворемонтный завод".

Ключевые слова: сценарий, стратегия,
экономическая стабильность, прогнозирование,
нейронные сети.

Саломатина Л.Н. Адаптационные механизмы в
управлении развитием промышленных пред-
приятий. – С. 82.

Рассматриваются современные подходы к
методологии формирования адаптационного
механизма в системе управления развитием
промышленного предприятия в условиях роста
сложности, динамичности и неопределенности
изменений среды.

Ключевые слова: адаптация, инновация,
управление, промышленные предприятия.

Снеговая Е.Ю. Влияние мировых хозяйственных
тенденций на экономический рост в
старопромышленных регионах Украины: риски и
угрозы. – С. 17.

Рассмотрены особенности развития
мировой экономики в период послекризисного
обновления и проанализировано состояние
мировых рынков базовой продукции
старопромышленных регионов Украины;

определены основные тенденции и дисбалансы на
мировом рынке металлургической продукции,
которые формируют риски эффективного
развития старопромышленных регионов
Украины; даны предложения по определению
рисков эффективного развития
старопромышленных регионов Украины,
обусловленных влиянием мировых
хозяйственных тенденций.

Ключевые слова: мировая хозяйственная
диспропорциональность; старопромышленные
регионы Украины; риски и угрозы.

Солдак М.А. Регуляторный режим межбюд-
жетных трансфертов в региональном развитии.
– С. 45.

Исследованы современные тенденции вли-
яния регуляторных режимов бюджетных
трансфертов на стимулирование регионального
развития. Дана оценка результативности
регулирующего влияния институтов бюджетно-
финансовой системы на развитие регионов,
определены проблемы реформирования
финансовых инструментов регионального
развития, обоснованы принципы, на которых
должно основываться стимулирующее
регуляторное влияние финансовых институтов.

Ключевые слова: регион, межбюджетные
трансферты, развитие, регуляторный режим.

Телишевская Л.И. Первоочередные условия ак-
тивизации инновационной деятельности как
основы товарной политики современных пред-
приятий. – С. 188.

Приведен краткий анализ современного
состояния инновационной деятельности в Укра-
ине и правовых предпосылок активизации
инновационного развития предприятия.

Ключевые слова: инновации, инновацион-
ная деятельность, инновационное развитие,
инновационная активность, инновационный
процесс, инновационный прорыв, товарная
политика.

Тищук Т.А. Государственное регулирование
трансфертного ценообразования в Украине. –
С. 76.

Исследована проблема скрытого оттока
капиталов из Украины через использование
инструментов трансфертного ценообразования.
Проанализировано состояние отечественного
налогового законодательства по
противодействию манипуляциям трансфертными
ценами и предложены основы государственного
регулирования трансфертного ценообразования в
Украине.



Ключевые слова: скрытый отток капитала,
трансфертное ценообразование, искажение цен,
уклонение от налогообложения.

Ткаченко В.А., Гаращук Е.В. Мотивация
инициативной творческой экономической
деятельности как основы гражданского
общества. – С. 280.

Раскрыто научное обоснование осознан-
ного смысла инициативной творческой
деятельности как подпочва перестройки нового
общества – демократического гражданского
государства – через познания сути
мотивационных факторов.

Ключевые слова: мотивация, инициатива,
общество, демократия, стоимость.

Фонарёва Т.А. Обоснование комплекса количе-
ственных характеристик для определения
стоимостных параметров управления
человеческим капиталом. – С. 307.

Рассмотрены подходы к определению
количественных показателей оценки человечес-
кого капитала, которые учитывают стоимостные
особенности его проявления как на уровне
предприятия в целом, так и отдельного его
работника.

Ключевые слова: человеческий капитал,
стоимость, оценка, утраченная выгода.

Хобта В.М., Прохоренко А.А. Оптимизация
затрат на материальные ресурсы при допус-
тимом уровне риска непоставки. – С. 159.

Исследован процесс принятия решения по
оптимизации размера производственных затрат
на материальные ресурсы. Предложены
рекомендации по формированию оптимальной
комбинации взаимозаменяемых ресурсов с
учетом стоимости при допустимом уровне
рисков.

Ключевые слова: материальные ресурсы,
расходы, оптимизация, риск, альтернатива.

Хумарова Н.И. Экологоориентированное
стратегическое планирование – базис развития
территориальных экономико-экологических
систем. – С. 320.

Разработаны теоретические и
методологические основы формирования
экологоориентированного стратегического
планирования. Обоснован императив
экологоориентированного стратегического
планирования (ЭОСП) в условиях перехода к
модели устойчивого развития и формирования
принципов «зеленой» экономики. Разработаны
предложения по усилению роли стратегического
планирования как инструмента реализации
политики государства и регионов.

Ключевые слова: экологоориентированное
стратегическое планирование, прогнозирование,
подходы, принципы, критерии формирования
системы индикаторов.

Чеботарёв В.А., Чеботарёв Е.В.
Трансформационные изменения в пищевой и
перерабатывающей промышленности стран-
участниц СНГ: проблемы и перспективы для
Украины. – С. 121.

На основании разработки исследований
международных экономических организаций и
авторов стран СНГ обобщены тенденции
трансформационных изменений в
продовольствен-
ной сфере стран Средней Азии, Закавказья и
ЕврАзЭС, определены их позитивные и
негативные последствия для Украины и
перспективные организационно-правовые формы
хозяйствования в отечественной пищевой и
перерабатывающей промышленности.

Ключевые слова: пищевая и
перерабатывающая промышленность,
трансформационные изменения,
продовольственный комплекс, продовольствие,
СНГ.
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Bavin V.V. Analysis of corruption in the system of
tax relations in Ukraine. – P. 34.
The paper analyses corruption in the system of tax
relations in Ukraine, and discovers its causes.
Directions for further researches necessary for
effective anti-corruption measures to be made in
Ukraine are well-grounded.

Keywords: corruption, tax relations, Tax
Code of Ukraine, anti-corruption measures.

Bogachova A.V. Methodical approaches to
formation of costs accounting responsibility centers
at the metallurgical sector enterprises. – P. 235.

Theoretical provisions, methodological and
practical approaches to the development of
production costs management at the enterprises of a
metallurgical sector are presented. The mechanism
of organization of production costs accountinghas
been improved by using principles and methods of
management accounting.

Keywords: accounting, costs, enterprise,
metallurgical sector.

Boychenko M.V. A system approach to socio-
economic relations in the sphere of labour
protection. – P. 286.

The analysis of characteristics and interests
of subjects of socio-economic relations was made
from the view of finding common features and
contradiction of these interests and finding the ways
and methods of overcoming the conflicts arising
among the subjects of labour relations.

Keywords: labour protection, subjects, socio-
economic relations, system approach.

Burlaka V.G. Energy management as a mechanism
to revive innovative activities in the economy. –
P. 198.

The article deals with the role and
significance of energy management (EM) under the
globalization and dependence of individual
countries on energy imports; the author defines
various stages of EM development related to major
increases in the world oil prices.

Keywords: energy management, energy
dependence, energy carriers, oil, energy policy, oil
imports.

Bychkovskyi A.Yu. Shipping the world’s merchant
fleet: supply and demand. – P. 104.

The paper covers the problems of supply and
demand on the world market of shipping in the
context of globalistic transformation and post-crisis
trends.

Keywords: shipbuilding industry, market,
demand, supply, transportation.

Chebotaryov V.A., Chebotaryov E.V.
Transformational changes in the food and
processing industry of CIS countries: problems
and prospects for Ukraine. – P. 121.

Based on analysis of the investigations
made by the international economic organizations
and CIS countries, the transformational changes in
the food sphere of Middle Asia countries,
Caucasian countries and EurAsEC have been
generalized, their positive or negative
consequences for Ukraine have been identified as
well as perspective organizational and legal forms
of economic management in the domestic food and
processing industry.

Keywords: food and processing industry,
transformational changes, food complex, food,
CIS.

Fonaryova T.A. Grounding a set of qualitative
characteristics for determining cost parameters to
manage human capital. – P. 307.

The paper presents the approaches to
determining quantitative indicators used for
assessing human capital. They take into
consideration its cost-based features revealed both
at enterprise and personnel level.

Keywords: human capital, cost, assessment,
lost profits.

Gontova N.V., Kovalenko N.V. Theoretical
aspects of research into mechanisms of resistance
to innovation. – P. 175.

The reasons for low innovation activity of
domestic enterprises are analyzed. The
contradictions inherent to innovation processes are
systematized. The basic contradiction is defined,
and key underlying problems are identified. The
expediency of investigating enterprise’s adaptation
mechanism to innovation is grounded.

Keywords: innovation, contradictions,
mechanism, enterprise.

Grynko T.V. Theoretical and methodological ba-
ses for adaptive innovation-based development. –
P. 207.

The paper presents the definition of
management of adaptive innovation-based
development that is based on the use of its ability to
transform in view of external and internal
environment of the subject of actions necessary for
making influence on the processes in all areas of
management, providing innovative, organizational,
administrative, technical, financial and personnel
stability of the production company.



Keywords: innovation, innovation-based
development, adaptation, adaptability, mechanism,
system, process.

Gumenyuk Yu.P. All-round balanced development
and international migration of labour power:
problems of mutual influence. – P. 295.

The article considers the prospect for the
international labour migration within the concept of
sustainable development of the world economy.
The interrelations between income inequality on a
global scale and social trends of the last decades are
studied.

Keywords: migration, labour power, concept
of sustainable development, world economy.

Ivanova V.V., Moreva V.V., Kameneva N.V.
Problems and possibilities of energy consumption
in Ukraine. – P. 109.

The paper analyses energy consumption
in different economic sectors and presents the
model of determining the potential of reducing
energy consumption in Ukraine.

Keywords: energy efficiency, energy
saving, energy intensity, energy waste, energy
consumption, potential of reducing energy
consumption.

Izvekova K.V., Dorofeeva H.A. Synergetic effect
as a competitive advantage of domestic enterprises
and ways of its achieving. – P. 93.

The theoretical aspects of synergy as one of
the most important competitive advantages are
considered. The ways to achieve it under present
conditions of Ukraine’s enterprises development
are investigated. The algorithm to achieve synergies
under enterprises integration is proposed.

Keywords: synergetic, synergistic effect,
diversification, integration, competitive advantage.

Khobta V.M., Prokhorenko O.O. Optimizing
material resources costs under acceptable risk of
non-delivery. – P. 159.

The authors study the decision-making
process connected with optimization of the size of
the production costs for material resources. The
recommendations are offered to form the optimal
combination of interchangeable resources, taking
into account the value at acceptable risk levels.

Keywords: material resources, costs,
optimization, risk, alternative.

Khumarova N.I. Eco-oriented strategic planning
as a base for developing territorial economic-
ecological systems. – P. 320.

Theoretical and methodological bases for
forming an eco-oriented strategic planning have
been developed. Imperative of eco-oriented

strategic planning is grounded in conditions of
transition to a model of sustainable development
and formation of principles of “green” economy.
The proposals have been worked out to strengthen
the role of strategic planning as an instrument for
realizing the state and regional policy.

Keywords: eco-oriented strategic planning,
forecasting, approaches, principles, criteria for
forming a system of indicators.

Klunko N.S., Reta M.V. The world experience in
pricing on drugs market and possibilities of its
using in Russia. – P. 257.

The paper analyses the world experience
in pricing on the market of drugs and possibilities
of its using in Russia. Basic approaches to the
development of the system of pricing for the drugs
in different countries are considered.

Keywords: pricing, drugs, world
experience, referent price.

Kokodey T.O. A conceptual approach to forming a
multi-component strategy of a food enterprise. –
P. 211.

The paper describes a conceptual
approach to forming a multi-component strategy
that adapts a food enterprise to poly-cyclical
variability of the environment under present
conditions of Ukraine. The efficiency of the above
approach is shown through the method of a reverse
identification of a set of strategies of TPG
“Rainford”.

Keywords: multi-component strategy,
food enterprise, conceptual approach.

Kozlov V.S. Improving the system of assessing
region’s transport potential. – P. 171.

The article presents figures and ratios al-
lowing assessment of the region’s transport
potential. A point scale is also given, which
characterizes a particular region in terms of
development of its transport potential.

Keywords: transport potential, development,
railway and motor transport, goods turnover,
movement, average ratio.

Kozyk V.V., Emelyanov O.Yu, Koleschuk O.Ya.
Peculiarities of the economic and mathematical
models for assessing the technical state of the
industrial companies by capitalization method. –
P. 152.

The essence and classification of the
technical state indicators related to enterprise’s
fixed assets are defined. The factors that cause the
deterioration of fixed assets are grouped. The
necessity of using income-based approach to the
evaluation of the residual value of fixed assets is
grounded. Economic and mathematical models for



assessing the technical state of fixed assets by
capitalization method have been built. The features
of coming catastrophic depreciation of fixed assets
have been identified.

Keywords: fixed assets, industrial company,
economic and mathematical models, capitalization.

Kulish E.V., Telyuk V.A. Directions and anti-
crisis management tools policies in BRICS. – P. 53.

The paper describes main directions and
instruments of anti-crisis industrial policy in rapidly
developing countries.

Keywords: global financial crisis, economy,
industrial production, post-crisis development,
GDP, exports, imports, domestic market, invest-
ments.

Kutsenko M.A. Analysis and development of
methods for calculating training costs in the sphere
of civil protection at the higher educational
establishments of the Ministry of Emergencies of
Ukraine. – P. 165.

The paper analyses the existent methods
used to calculate costs of students training at the
higher educational establishments of Ukraine. The
methods for calculating costs of training in the
sphere of civil protection at the higher educational
establishments of the Ministry of Emergencies of
Ukraine have been developed.

Keywords: education, higher educational
establishments, financial provision, specialists
training costs in the sphere of civil protection.

Lozynskyi I.E. Particular planning of investment
projects on reproduction of production capacity of
unprofitable coal-mining enterprises. – P. 193.

The planning of investment projects on
reproduction of production capacity of unprofitable
coal-mining enterprises is described. The algorithm
for calculating the efficiency of the investment
project is offered. Its economic efficiency has been
proven.

Keywords: investments, coal industry, mine,
reproduction of capacity, project, stope, efficiency,
prime price, period of recoupment, discounting.

Moldovan O.O. On the expediency of creating the
industrial parks in Ukraine. – P. 3.

The paper deals with the international
experience and mechanisms of creating and
managing the industrial parks. The principles of
operation of the industrial parks under a market
economy are defined. The necessity of introducing
the industrial parks in Ukraine is grounded, and a
list of the state tools that can encourage investment
in their development is offered.

Keywords: industrial park, special economic
zone (SEZ), investments, special regime of
economic activity, tax relief.
Nikiforova V.A. Trends and consequences of the
metallurgy development in foreign countries in the
post-crisis period. – P. 113.

The paper analyses dynamics of
production, consumption and sale of metal
products in main countries and regions-metal
producers under the influence of the world
financial crisis. Main world trends in the post-crisis
development of metallurgy are identified.

Keywords: metallurgy, consequences of
the world crisis, trends in post-crisis development.

Omel'chenko S.M. Evaluation of human capital of
an industrial enterprise under conditions of
innovation-based development. – P. 313.

The methodical approach to evaluation of an
industrial enterprise’s human capital under different
types of innovations is offered. The choice of
methods for evaluating human capital’s elements is
grounded considering different categories of
personnel of the industrial enterprise.

Keywords: evaluation, human capital,
method, type of innovations, element.

Partyn G.O., Zaderetska R.I. Managing fund
raising and its impact on the competitive
advantages of the machine-building companies. –
P. 264.

The article considers the impact of fund
raising on the changes in the competitiveness of
industrial enterprises. The recommendations are
given to manage fund raising for providing the
growth of the industrial enterprise competitiveness.

Keywords: borrowed funds, management,
competitiveness, industrial enterprise.

Pavlov K.V. Regional and sectoral peculiarities of
intensification of production. – P. 136.

Social and economic characteristics of the
process of intensification of social production are
demonstrated on the example of some branches and
Russian regions at the sectoral and territorial level.

Keywords: regional and branch peculiarities,
intensification of production, quality.

Petrenko O.O. Strategy of institutional changes in
the sphere of railway transport. – P. 99.

The article considers the urgent problems
concerning the development of market relations in
the railway industry. The problems of state
regulation of monopolies are studied, as well as of
choice of ownership and development of market
relations.

Keywords: railway transport, monopoly,
market relations.



Pivovarchuk I.D. Improving regional target
programs – an instrument for managing socio-
economic development of Odessa region and its
competitiveness. – P. 64.

The paper considers the regional target
programs of Odessa region development.
Shortcomings of the present approach to the
development and evaluation of programs at the
regional level are shown, recommendations on
common approaches to program management and
project appraisal are given; expert method for
evaluating target programs is proposed from the
view of managing the process of development and
implementation of programs, timely decisions.

Keywords: regional target programs, socio-
economic development, region, management,
competitiveness.

Prokaza T.V. Theoretical foundations of financial
planning and forecasting. – P. 250.

The paper presents theoretical foundations
of financial planning and forecasting as the compo-
nents of macro-economic development of socio-
economic processes in the country. The functions of
planning and forecasting are analyzed in details.
The principles of effective organization of budget
planning are offered.

Keywords: financial planning, forecasting,
socio-economic processes.

Raschupkina V.M. Problems and strategic
priorities in the development of the resource base
of metallurgical production. – P. 86.

The problems concerning management of
resource assets of Ukraine’s metallurgical industry
are examined. The mechanism of management is
considered as a combination of methodical
approaches to introduction of advanced
technologies and estimation of export niches for
locating the metal products.

Keywords: resource base, metallurgy,
metallurgical enterprises.

Romanyshyn M.I., Shpak N.O. Modeling options
for scenarios of the development of the events when
forming the strategy for providing enterprise’s
economic stability. – P. 144.

The article studies the evolutionary deve-
lopment of scenario planning in the production-
economic activity. The main purpose of scenarios is
characterized, as well as the requirements to its
modeling and forecasting process using the
artificial neural networks on the example of the
machine-building enterprise OJSC “Lviv
Locomotive Repair Plant”.

Keywords: scenario, economic stability,
forecasting, neural networks.

Salomatina L.M. Adaptative mechanisms in ma-
nagement of development of industrial enterprises.
– P. 82.

The article considers the modern approaches
to the methodology of formation of the adaptative
mechanism in the system of management of
industrial enterprises development in the conditions
of growing complexity, dynamism and uncertainty
of the environment changes.

Keywords: adaptation, innovation, manage-
ment, industrial enterprises.

Snigova O.Yu. The influence of world economic
trends on the economic growth in the old-industrial
regions of Ukraine: risks and threats. – P. 17.

The article describes specific features of the
world economy development during a post-crisis
period of renovation. The situation on the
international markets of basic old-industrial
regions’ products is analyzed. The main tendencies
and disbalances on the international market of
ferrous metallurgy products which form the risks
for efficient old-industrial regions development are
identified. The proposals are given to determine the
risks to the efficient development of the old-
industrial regions of Ukraine which are conditioned
by the influence of the world economic trends.

Keywords: world economy disproportions,
old-industrial regions of Ukraine, risks and threats.

Soldak M.O. Regulatory regime of
intergovernmental transfers in the regional
development. – P. 45.

The paper considers the influence of modern
trends in the regulatory regime of
intergovernmental transfers for promoting the
regional development. The effectiveness of the
regulatory institutions influence of the fiscal system
on the development of the regions is estimated, the
problems of reforming the financial instruments for
the regional development are identified, and the
principles on which the stimulating regulatory
influence of financial institutions should be built
are grounded.

Keywords: region, intergovernmental
transfers, development, regulatory regime.

Telyshevska L.I. Priority conditions for
intensification of innovative activities as a basis
for industrial enterprises’ product policy. – P. 188.

The paper presents a brief analysis of
present innovative activities in Ukraine and legal
preconditions for activating enterprise’s innovation
development.

Keywords: innovations, innovative
activities, innovation development, innovation
process, innovation breakthrough, product policy.



Tkachenko V.A., Garaschuk O.V. Motivation for
the initiative of creative economic activity as a
basis of the civil society. – P. 280.

The paper presents a scientific
substantiation of a conscious sense of the creative
initiative activity as a precondition for rebuilding a
new society – a democratic civil state – through
knowledge of the intrinsic motivational factors.

Keywords: motivation, initiative, society,
democracy, value, discourse practice.

Tyschuk T.A. Government regulation of transfer
pricing in Ukraine. – P. 76.

The paper deals with the problem of
hidden capital outflow from Ukraine by using the
instruments of transfer pricing. The current tax
legislation aimed at overcoming manipulations
with transfer prices is analysed, and basic
principles of government regulation of transfer
pricing in Ukraine are offered.

Keywords: hidden capital outflow,
transfer pricing, price distortion, tax evasion.

Vetkin A.S., Kaganova S.D. Basic principles of
tax policy in the system of labour taxation. – P. 24.

The paper analyses basic provisions of a
modern tax theory from positions of their validity
and possibility of their practical using for labour
taxation. The expediency of applying some basic
theoretical principles and conceptions of taxation in
the process of improving the system of earned
incomes taxation in Ukraine is well-grounded.

Keywords: labour, taxes, efficiency, justice,
administration.

Vodovozov E.N. Strategies and approaches to
restructuring of housing and communal enterprises
under property reformation in Ukraine. – P. 128.

The paper presents the results of studying
the approaches in strategic directions of
restructuring of housing and communal enterprises
under property reformation in Ukraine.

Keywords: strategy of restructuring,
housing and communal facilities of Ukraine,
restructuring of enterprise, anti-crisis management,
strategic management.

Yermak S.O. Theoretical and methodological tools
for forming combined policies on management of
working capital. – P. 242.

The article considers basic theoretical
aspects of working capital management and
grounds practical instruments for combining
policies on management of enterprise’s working
capital.

Keywords: working capital, policy of
formation, policy of advancing, combined policy.

Zaloznova Yu.S., Braga I.G. State of the art of
labour protection and safety and socio-economic
consequences of their unprovision. – P. 271.

Importance and role of labour protection
and safety for the coal industry of Ukraine is well
grounded. Main statistical figures characterizing
the present state of the art of labour protection and
safety are analyzed. The drawbacks in the state and
regional management of the formation of an
effective labour protection and safety system are
grounded, and proposals are given to raise its
efficiency.

Keywords: labour protection and safety,
coal industry, state and regional management.

Zerkal A.V. State of the corporate culture in the
machine-building industry. – P. 229.

The paper considers the present state of the
corporate culture in the machine-building industry.
Attitude of personnel and managers of the
enterprises towards the corporate culture is
analyzed. Patterns of the corporate culture state
depending on enterprise’s life-cycle phase were
determined. Specific features of the corporate
culture in the industry in relation to enterprise’s
development stage are described.

Keywords: corporate culture, life cycle,
social development, personnel policy.

Zhovtanetskyi V.I., Zablotskyi B.F.
Methodological framework for forming a regional
economic policy. – P. 10.

The paper analyses the views on the essence
of the regional policy in Ukraine. The priorities in
forming the regional economic policy are grounded.
The authors focus on the features of the regional
policy relative the increase in production of the
natural product. The dependence of product
distribution and financing of the regional social
programs on the volumes of created regional
product is shown.

Keywords: national economy, policy,
production, natural product.

Zvyagintseva O.B. Marketing policy of
communications at the enterprises producing meat
and meat products. – P. 224.

The paper presents the results of
monitoring the marketing communications policy
at Ukraine’s enterprises producing meat and meat
products in the field of development and
promotion of corporate identity of company and
products.

Keywords: marketing policy of
communications, corporate identity of enterprise,
trade mark.


