
АНОТАЦІЇ

Амоша О.І., Саломатіна Л.М., Передерій С.Л.
Аналіз причин низької інноваційної активності
високотехнологічних підприємств України. –
С. 165.

Проаналізовано причини низької іннова-
ційної активності високотехнологічних підпри-
ємств України на підставі даних офіційної
статистики і Системи розкриття інформації на
фондовому ринку України, надано рекомендації,
спрямовані на реалізацію Програми розвитку
інвестиційної та інноваційної діяльності в
Україні.

Ключові слова: інноваційна активність, під-
приємства України, фондовий ринок.

Бурлака В.Г. Стратегія розвитку світового
ПЕК та його регіональні особливості. – С. 3.

На основі аналізу формування світового
ПЕК в умовах світової фінансово-економічної
кризи з використанням останнього прогнозу
Міжнародного енергетичного агентства (МЕА)
уточнено пріоритетні напрями розвитку ПЕК Ук-
раїни з урахуванням сучасних тенденцій підви-
щення ролі та значення відновлюваної
енергетики, альтернативних видів палива та
прискорення темпів зростання
енергоефективності.

Ключові слова: структура енергетичного
сектору, нафта, природний газ, вугілля, гідро-
електроенергія, відновлювані джерела енергії.

Віноградова О.Р. Аналіз світового досвіду інве-
стиційного забезпечення інноваційної діяльності
підприємств. – С. 199.

Розглянуто механізми інвестиційного
забезпечення інноваційної діяльності
підприємств, які застосовуються в міжнародній
практиці. Запропоновано основні принципи
активізації інноваційних процесів в Україні,
особливу увагу відведено ролі держави у
створенні системи підтримки інноваційної
діяльності.

Ключові слова: інновація, фінансування, ін-
новаційна діяльність, інноваційна модель, інвес-
тування.

Водовозов Є.Н. Сутність та напрямки процесу
реструктуризації підприємств житлово-кому-
нального господарства в умовах реформування
власності України. – С. 104.

Наведено результати дослідження існую-
чих підходів до сутності та напрямів реструкту-
ризації підприємств сфери ЖКГ в умовах
реформування власності України.

Ключові слова: ЖКГ, реструктуризація під-

приємств, антикризове управління, реформування
ЖКГ.

Гораль Л.Т. Формування стратегічної програми
технологічного оновлення лінійної частини ма-
гістральних газопроводів. – С. 235.

Наведено коротку характеристику стану
лінійної частини магістральних газопроводів (ЛЧ
МГ) ДК «Укртрансгаз»; описано основні причини
виникнення на ній аварій та відмов; сформовано
основні вимоги до підтримування і розвитку
експлуатаційної надійності й безпеки лінійної
частини; запропоновано алгоритм процесу підви-
щення експлуатаційної надійності ЛЧ МГ; подано
залежність визначення пріоритету трубопроводу
для проведення ремонтних робіт з метою
зменшення фінансових витрат.

Ключові слова: лінійна частина магістраль-
них газопроводів, реконструкція, відновлення,
ефективність.

Гріневська С.М. Перспективи сталого розвитку
регіону. – С. 288.

Надано авторську інтерпретацію основних
положень сталого розвитку регіону. Визначено
стратегічні цілі та завдання сталого розвитку ре-
гіону в соціально-економічній сфері. Виявлено
основні загрози сталому розвитку регіону в со-
ціально-економічній сфері. Запропоновано пер-
спективні напрями державного регулювання
сталого розвитку регіону.

Ключові слова: сталий розвиток, регіон, со-
ціально-економічний аспект, державне
регулювання.

Грига В.Ю. Модернізація вітчизняної промисло-
вості: аналіз тенденцій та перспективи
розвитку. – С. 97.

Визначено перспективи та проблеми мо-
дернізації вітчизняної промисловості. Розглянуто
процеси модернізації через динаміку таких показ-
ників, як ступінь зносу, обсяги інвестицій в
основний капітал, фондоозброєність. Проаналізо-
вано тенденції та перспективи розвитку
промисловості.

Ключові слова: модернізація промисловос-
ті, перспективи розвитку, Класифікатор видів
економічної діяльності.

Гришко Н.В., Кунченко О.В. Організаційні
основи лізингових взаємовідносин у вугільній
галузі України. – С. 112.

Узагальнено дослідження з організації лі-
зингу у вугільній галузі України. Визначено
основних учасників лізингових взаємовідносин.



Встановлено вимоги до організації та розроблено
схему взаємозв’язків між учасниками лізингу.

Ключові слова: лізинг, організація, спеціалі-
зована лізингова компанія, управління, учасники.

Дорофєєва Г.О., Фураєва Н.В. Обґрунтування
доцільності вдосконалення системи мотивації
управління персоналом у збутовій діяльності
торгового підприємства. – С. 344.

Розглянуто основні напрями підвищення
ефективності системи мотивації персоналу під-
приємства. Обґрунтовано необхідність розробки
системи мотивації працівників. Запропоновано
основні напрями мотивації працівників.

Ключові слова: мотивація, система компен-
сації, система мотивації, нематеріальна мотива-
ція, персонал.

Євдокимов Ф.І., Розумна Н.В. Оцінка при-
вабливості інвестиційних проектів
вугледобувного підприємства. – С. 180.

Дана оцінка привабливості інвестиційних
проектів вугледобувного підприємства. Запро-
понований методичний підхід оптимізації термі-
нів реалізації інвестиційних проектів відтворення
потужності вугледобувних підприємств, який
сприяє підвищенню надійності планованих показ-
ників.

Ключові слова: вугільна галузь, інвестицій-
ні проекти, система планування, шахтні поля.

Єськов О.Л., Федорова Н.В. До питання
вдосконалення політики ціноутворення в
сучасних умовах господарювання. – С. 216.

Розглянуто випадки доцільності
застосування затратного методу ціноутворення,
обґрунтовано ефективність методу ціннісного
ціноутворення в сучасних умовах
господарювання, роз-глянуто методику
розрахунку ціни товару з урахуванням рівня його
конкурентоспроможності.

Ключові слова: затратне ціноутворення,
ціннісне ціноутворення, матриця ціннісних
властивостей, конкурентоспроможність, ціна.

Зеркаль А.В. Дослідження рівня корпоративної
культури галузі машинобудування. – С. 312.

Розглянуто особливості корпоративної
культури машинобудівної галузі. Побудовано та
проаналізовано графічні профілі корпоративної
культури. Наведено характеристику типів корпо-
ративної культури машинобудівної галузі.
Запропоновано оцінку коефіцієнтів
мотивованості керівників і працівників з
урахуванням специфіки галузі.

Ключові слова: корпоративна культура,
профіль культури, ринкові типи корпоративної
культури, система мотивації.

Каганова С.Д. Основні компетенції фахівця з уп-
равління персоналом у США і Великобританії. –
С. 302.

Аналізуються різні визначення компетен-
цій і особливості їх використання в контексті нав-
чання і розвитку персоналу в США і Великобри-
танії. Робиться спроба розкрити поняття «компе-
тенція». Функціональні і когнітивні компетенції
все частіше додаються до поведінкових компе-
тенцій у США, тоді як у Великобританії когнітив-
ні і поведінкові компетентності включаються в мо-
делі професійних функціональних компетенцій.

Ключові слова: знання, навики, компетент-
ність, персонал.

Клунко Н.С. Модель управління у фармацевтич-
ній компанії на основі стратегічного аналізу си-
туацій. – С. 122.

Розглянуто проблеми використання інстру-
ментів стратегічного аналізу в процесі стратегіч-
ного управління фармацевтичним підприємством.
Визначено основні методичні підходи до такого
аналізу, а також їх потенційні можливості.

Ключові слова: стратегія, аналіз, управлін-
ня, розробка.

Коваленко Ю.О. Інформаційний ресурс у кон-
тексті теорії факторів виробництва. – С. 148.

Розглянуто питання стосовно проблем до-
сліджень у сфері інформаційних ресурсів суспіль-
ства, розкрито сутність інформаційного ресурсу
як фактора виробництва та форми представлення
знань, визначено закономірності формування, пе-
ретворення і поширення різних видів інформа-
ційних ресурсів у сучасному суспільстві.

Ключові слова: інформація,  інформаційний
ресурс, фактор виробництва, інформаційне сус-
пільство.

Козлова Л.В. ІКУ – основа побудови
інформаційного суспільства. – С. 159.

Доведено необхідність створення
ситуаційного центру, який на базі системи
інформаційно-аналітичного забезпечення
місцевих органів влади здійснюватиме збір,
накопичення, зберігання та обробку інформації
статистичних показників та індикаторів
соціального, економічного й екологічного
моніторингу для забезпечення сталого розвитку
міста. Такий ситуаційний центр пропонується
створити на базі місцевих адміністрацій.

Ключові слова: інформаційне суспільство,



ситуаційний центр, стійкий розвиток.

Кордюкова М.А. Регулювання ціни на природний
газ на конкурентному ринку в Україні. – С. 47.

Розроблено та реалізовано системно-дина-
мічну модель вітчизняного ринку природного га-
зу, за допомогою якої здійснено кількісну оцінку
залежності між зміною ціни на природний газ і
обсягом ВВП, а також обґрунтовано положення
про доцільність застосування конкурентного ме-
ханізму регулювання ціни на природний газ в
Україні.

Ключові слова: природна монополія,
регулювання природної монополії, ринок
природного газу, економіко-математичне
моделювання конкурентного ринку природного
газу.

Корнєва О.В. Оцінка ефективності інтелекту-
ального капіталу підприємства з урахуванням
негрошових ефектів його використання. – С. 324.

Запропоновано оцінювати ефективність ви-
користання інтелектуального капіталу за
допомогою коефіцієнта, який ураховує як
грошові, так і негрошові ефекти. Розкрито
особливості розрахунку кількісного еквіваленту
негрошових ефектів за методом реальних
опціонів. Проаналізовано переваги і недоліки
різних способів визначення вартості реальних
опціонів.

Ключові слова: інтелектуальний капітал,
ефективність, грошові ефекти, негрошові ефекти,
вартість реальних опціонів.

Лепа Р.М., Солодухін С.В. Аналіз впливу теорії
інформаційних каскадів і стадної поведінки
агентів на формування фінансових бульбашок. –
С. 256.

Розглянуто питання формування фінансо-
вих бульбашок на основі ірраціональної поведін-
ки економічних агентів та теорії інформаційних
каскадів. Наведено базову модель інформаційних
каскадів, характеристику та етапи утворення
фінансових бульбашок.

Ключові слова: прийняття рішень, стадна
поведінка, фінансові ринки, інформаційний
каскад, фінансові бульбашки.

Лозинський І.Є. Розробка інвестиційної
програми розвитку вугледобувних підприємств на
основі SWOT- та PESТ-аналізу. – С. 210.

На основі SWOT- та PESТ-аналізу
доведено, що для підтримки виробничої
потужності шахти необхідно здійснювати
інвестиційні вкладення. запропоновано заходи,
реалізація яких приведе до поліпшення техніко-
економічних показників шахти.

Ключові слова: SWOT- та PESТ-аналіз,

шахта, виробнича потужність, технико-економіч-
ні показники.

Ляхов О.В., Шмідт Д.С. Використання методу
динамічного програмування при вирішенні
дискретних техніко-економічних завдань. – С.
131.

Наведено методичний підхід до вирішення
дискретних оптимізованих завдань на прикладі
розподілу ресурсів у технологічних (організова-
них) процесах виробництва. Процес розподілу
ресурсу реалізується поетапно: на кожному етапі
здійснюються розрахунки витрат на
використання ресурсу; при зворотному перебігу
остаточно визначаються мінімальні витрати на
весь процес.

Ключові слова: оптимізація, ресурси,
витрати, динамічне програмування.

Мельникова О.С. Проблеми благоустрою та во-
допостачання  стримуючі фактори у розвитку
житлово-комунального господарства. – С. 334.

Виявлено проблеми в діяльності кому-
нальних підприємств. До основних із них
зараховано такі, як низька забезпеченість
водними ресурсами; невідповідність якості води
нормативам та стандартам; зростання
водоспоживання по регіонах при зниженні
населення; перевищення обсягів відведених
(скинутих) забруднених вод без очищення над
нормативно-очищеними; зниження потужності
очисних споруд; втрати спожитої електроенергії
та води у зовнішніх мережах.

Ключові слова: рівень благоустрою,
забезпечення питною водою, комунальне
підприємство, реформування житлово-
комунального господарства.

Міньковська М.В. Вплив дії податкової системи
на розвиток підприємства. – С. 241.

Проаналізовано надходження основних
податків у державний бюджет з урахуванням
особливостей реформування податкової системи
та політики України. Виявлено особливості
фіскальної спрямованості політики
оподаткування. Проведено аналіз формування
дохідної частини бюджету України. Надано
характеристику політики управління ПДВ.
Рекомендовано використання методики
обчислення критичних величин податків та зборів
для визначення фінансової стійкості
підприємства.

Ключові слова: податкова система, фінан-
сова стійкість, державний бюджет.

Орлова В.К., Камінська І.Б. Компенсаційний па-
кет як стимулююча частина витрат на
персонал. – С. 330.



Досліджено співвідношення понять
«витрати на персонал» і «компенсаційний пакет»,
здійснено порівняльний аналіз їх структури.
Наведено класифікацію компонентів
компенсаційного пакета, запропоновано нову
класифікаційну ознаку.

Ключові слова: персонал, витрати на
персонал, компенсаційний пакет, соціальний
пакет.

Охтень О.О., Передерєєва О.С. Методичні
підходи до оцінки економічної складової техніко-
технологічного потенціалу промислового підпри-
ємства. – С. 119.

Розроблено методичні положення діагнос-
тики техніко-технологічного потенціалу
промислових підприємств. Визначено
особливості оцінки техніко-технологічного
потенціалу промислових підприємств.
Запропоновано комплексний метод діагностики з
використанням інтегрального екологічного рівня
технології.

Ключові слова: діагностика, оцінка, техні-
ко-технологічний потенціал, технологія,
економічна складова, вартість.

Павлов К.В., Селін І.В. Політика оптимізації
чисельности персоналу та доходів у гірничо-хі-
мічному виробництві. – С. 263.

Розглянуто питання визначення
оптимальної чисельності персоналу й оптимізації
доходів у гірничо-хімічному виробництві.
Методичні рекомендації визначення оптимальних
величин апробуються на прикладі одного з
найбільших підприємств галузі ВАТ «Апатит».

Ключові слова: політика раціоналізації,
чисельность персоналу, доходи, гірничо-хімічне
виробництво.

Петренко О.О. Проблеми та перспективи між-
народних транзитних перевезень в Україні. –
С. 31.

Розглянуто питання транзитних перевезень
залізничним транспортом в Україні. Сприятливе
географічне розташування України забезпечує її
значний транзитний потенціал, основу якого
складають залізничні перевезення, які дають 12%
усіх доходів галузі. Однак цей потенціал реалізу-
ється далеко не в повному обсязі. Для цього необ-
хідно вжити ряд заходів для подальшої адаптації
українських залізниць до транс'європейської
залізничної мережі.

Ключові слова: залізничні перевезення, між-
народні транзитні перевезення, проблеми,
перспективи.

Петрушевський Ю.Л. Державне регулювання
процесу реформування житлово-комунального
господарства: підсумки та перспективи. – С. 69.

Розглянуто основні результати
реформування ЖКГ України, проаналізовано
роль держави в реалізації програм реформування,
надано оцінку рівня їх виконання та визначено
напрями державного регулювання процесу
реформування галузі ЖКГ.

Ключові слова: державне регулювання,
ЖКГ, реформування, державна програма.
Половян О.В., Бавін В.В. Обґрунтування заходів
протидії корупції в системі податкових відносин
України: неоінституціональна модель. – С. 12.

Запропоновано неоінституціональну
модель протидії корупції в системі податкових
відносин, яка враховує функції корисності
платника податків і податкового інспектора.
Виходячи з результатів економіко-математичного
моделювання обґрунтовано пропозиції щодо
протидії корупції в Україні.

Ключові слова: корупція, податкові відно-
сини, протидія корупції, економіко-математична
модель.

Пономаренко О.П. Мотивація праці та реалі-
зація її механізму на видобувних дільницях вугіль-
них шахт. – С. 297.

Обґрунтовано и розроблено мотиваційний
механізм на видобувних дільницях вугільних
шахт. Наведено переваги використання даного
мотиваційного механізму. Запропоновано нову
систему оплати праці, побудовану виключно на
об’єктивній оцінці діяльності.

Ключові слова: мотивація праці, мотивацій-
ний механізм, оплата праці, видобувна дільниця.

Решетнікова Т.П. Вплив трансформаційних
ринкових процесів на рівень конкурентоспромож-
ності українських підприємств. – С. 94.

Розглянуто трансформаційні процеси та їх
вплив на конкурентоспроможність українських
підприємств. Запропоновано шляхи оздоровлення
та стабілізації вітчизняної економіки.

Ключові слова: інтеграція, трансформаційні
процеси, інноваційні фактори, інвестиційні про-
цеси, конкурентоспроможність, стратегічне управ-
ління.

Родіонова І.В. Оцінка наукових підходів у визна-
ченні інноваційного потенціалу підприємств. –
С. 204.

Наведено характеристику інноваційного
потенціалу підприємства та обґрунтовано необ-
хідність комплексного оцінювання наукових під-
ходів в умовах сучасної парадигми формування



вітчизняної економіки. Розглянуто різноманітні
підходи до трактування термінів «інновація»,
«потенціал» та «інноваційний потенціал підпри-
ємства», висвітлено їх переваги та недоліки. Вста-
новлено найбільш доцільні підходи до
визначення вищевказаних термінів.

Ключові слова: інновація, потенціал,
інноваційний потенціал підприємства, підходи до
визначення терміна інноваційний потенціал під-
приємства.

Романенко В.А. Структурні зрушення в промис-
ловості як фактор енергоефективності. – С. 76.

Проблему енергоефективності розглянуто з
позицій структурної перебудови промисловості.
Здійснено оцінку структури промисловості на пе-
ріод початку формування економіки незалежної
держави. Проведено порівняльний аналіз
енергоспоживання в промисловості (1990-
2010 рр.) з використанням даних енергетичного
балансу України. Надано пропозиції щодо
вдосконалення структури промисловості,
спрямовані на зменшення енергоспоживання.

Ключові слова: енергоефективність, про-
мисловість, енергоспоживання, незалежна
держава.

Ромусік Я.В. Технологічна структура промисло-
вості України в контексті збалансованості
структурних пропорцій економіки. – С. 87.

Досліджено проблему збалансованості
структурних пропорцій економіки, в тому числі її
промислового комплексу, задля підвищення стій-
кості до різного роду дестабілізаційних впливів;
проведено структурування промисловості Укра-
їни за технологічними секторами на предмет
визначення її якісного відтворення, тобто
наявності в експорті та реалізації промисловості
продукції високої технології обробки;
сегментовано інвестиції в основний капітал
промисловості країни за технологічними
секторами.

Ключові слова: відтворювальні процеси,
нерівноважний розвиток, технологічна структура,
збалансованість, диспропорції.

Татомир І.Л., Гук Н.А. Крос-культурні засади
дослідження обґрунтування основних передумов
побудови інформаційного суспільства. – С. 278.

Визначено загальні закономірності й істо-
ричні тенденції побудови інформаційного
суспільства як сукупності соціально-культурних
ситуацій, що складають передумови  розвитку
нових соціально-трудових відносин. На підставі
використання формаційного і цивілізаційного
підходів поступу суспільства проведено аналіз

наукових позицій щодо формування назви нового
етапу суспільного розвитку.

Ключові слова: формаційний і цивілізацій-
ний підхід, інформаційна економіка, інформацій-
не суспільство, «глобальне село», «електронний
котедж».

Телишевська Л.І., Майборода Т.А., Підваль-
на К.С. Маркетинг інновацій як один з інстру-
ментів забезпечення конкурентоспроможності
підприємства. – С. 195.

Обґрунтовано основні особливості
маркетингу інновацій як одного з інструментів
забезпечення реалізації нововведень на
підприємстві.

Ключові слова: маркетинг інновацій,
інноваційний маркетинг, маркетингові стратегії,
інноваційна діяльність, інноваційна активність.

Ткаченко В.А., Гаращук О.В. Підприємницький
труд як природна мотиваційна функція
господарювання. – С. 228.

Наведено різні форми діяльності людини в
контексті її свідомості та волі; визначено, що
самореалізаційна активність людини стає
необхідною умовою подальшого вдосконалення і
розвитку її діяльності та піддається
мотиваційному регулюванню; розглянуто
тотожність ініціативної трудової діяльності з
підприємництвом.

Ключові слова: діяльність, самореалізація,
мотивація, підприємництво, самоствердження,
правовий захист.

Трушкіна Н.В. Уточнення змісту терміна «ма-
теріальний потік на промисловому підприєм-
стві». – С. 58.

Систематизовано існуючі визначення
терміна «матеріальний потік» за класифікаційни-
ми ознаками. Уточнено зміст терміна «матеріаль-
ний потік на промисловому підприємстві».

Ключові слова: зміст терміна, систематиза-
ція, класифікаційні ознаки, матеріальний потік,
промислове підприємство.

Устінов Є.О. Методологія рефлексивного управ-
ління процесами освоєння нових ринків збуту про-
мислової продукції. – С. 139.

Розроблено комплексну методологію ре-
флексивного управління процесами освоєння
нових ринків збуту промислової продукції.
Наведено загальну схему процесу рефлексивного
управління процесами освоєння нових ринків
збуту промислової продукції на підприємстві.
Висвітлено перспективні напрями досліджень.



Ключові слова: методологія управління,
рефлексивне управління, освоєння нових ринків
збуту, збут промислової продукції.

Філіпішин І.В. Механізм управління розвитком
промислового підприємства. – С. 220.

Висвітлено механізм управління розвитком
промислового підприємства, розроблений за
допомогою інтеграції та модифікації різних
управлінських технологій, що дозволяє своєчасно
ініціювати зміни в цілях і забезпечувати
ефективне їх досягнення.

Ключові слова: розвиток, механізм управ-
ління, промислове підприємство.
Цісінська О.Б. Інструменти та механізми
забезпечення моніторингу реалізації
транскордонних проектів. – С. 40.

Охарактеризовано інструменти забезпечен-
ня моніторингу реалізації транскордонних проек-
тів. Запропоновано варіанти структур, які могли б
займатися моніторингом реалізації
транскордонних проектів. Наведено інструменти
забезпечення розробки механізму моніторингу
співфінансування транскордонних проектів.

Ключові слова: програми транскордонного
співробітництва, транскордонні проекти, моніто-
ринг, моніторинг реалізації транскордонних про-
ектів, моніторинговий комітет.

Чентуков Ю.І. Розвиток чорної металургії Ук-
раїни в умовах кризи. – С. 82.

Розглянуто особливості розвитку чорної
металургії в умовах фінансової кризи, визначено
фактори впливу на розвиток гірничо-металур-
гійної галузі.

Ключові слова: чорна металургія, фінансо-
ва криза, металургійна продукція.

Чучко Н.О., Лозікова Г.М. Електронна торгівля
в системі світогосподарських відносин. – С. 153.

Наведено генезис терміна «електронна тор-
гівля», зроблено спробу визначити міжнародний
характер електронної торгівлі, розглянуто її
значення в міжнародному розподілі праці.

Ключові слова: інтернет, електронний біз-
нес, електронна торгівля, світогосподарські
відносини.

Швець В.Я., Швець Л.В. Оцінка ефективності
системи логістики промислового підприємства. –
С. 135.

Визначено та розглянуто ключові

показники оцінки ефективності системи
логістики промислового підприємства, здійснено
аналіз цих показників у контексті реалій сучасної
економіки. Проаналізовано та визначено
загальний показник логістичного сервісу і
графічно зображено його залежність від
логістичних витрат підприємства.

Ключові слова: система логістики, інтегро-
вана оцінка, витрати, логістичний сервіс, ефек-
тивність.

Шевченко Н.В. Розкриття інформації як напрям
підвищення рівня капіталізації відкритих
акціонерних товариств. – С. 145.

Розглянуто та обґрунтовано доцільність,
завдання й основні напрями розкриття інформації
про діяльність відкритого акціонерного
товариства з метою підвищення рівня його
капіталізації.

Ключові слова: капіталізація, акціонерне
товариство, фінансовий стан, інвестори,
фондовий ринок, цінні папери.

Щетілова Т.В. Обґрунтування застосовування
мікроекономічних моделей для оцінки макроеко-
номічних змін на основі інновацій. – С. 189.

Проаналізовано екзогенні макроекономічні
моделі, визначено їх недоліки щодо
недостатнього формалізованого узгодження з
доцільними інноваціями. Виявлено суперечності
між макро- і мікроекономічними моделями та
переваги ендогенних моделей. Обґрунтовано
доцільність застосування мікроекономічних
моделей для оцінки макроекономічних змін на
прикладі визначення екстернальних ефектів
макроекономічного розвитку на основі інновацій.

Ключові слова: макроекономічні зміни,
ендогенні (екзогенні) моделі, екстернальні
ефекти, інноваційний розвиток.

Юдін М.А. Кластерний підхід до реалізації
державних та регіональних цільових програм в
енергозбереженні. – С. 26.

Досліджено особливості застосування
кластерного підходу до реалізації цілей цільових
програм в енергозбереженні. Запропоновано
концептуальний підхід до формування в регіонах
України мережі кластерів енергозбереження на
основі когенерації.

Ключові слова: енергозбереження, цільові
програми, когенерація, кластер.



АННОТАЦИИ

Амоша А.И., Саломатина Л.Н., Передерий С.Л.
Анализ причин низкой инновационной активности
высокотехнологических предприятий Украины. –
С. 165.

Проанализированы причины низкой
инновационной активности
высокотехнологичных предприятий Украины,
основанные на данных официальной статистики и
Системы раскрытия информации на фондовом
рынке Украины, предложены рекомендации,
направленные на реализацию Программы
развития инвестиционной и инновационной
деятельности в Украине.

Ключевые слова: инновационная
активность, предприятия Украины, фондовый
рынок.

Бурлака В.Г. Стратегия развития мирового
ТЭК и его региональные особенности. – С. 3.

На основе анализа формирования мирового
ТЭК в условиях мирового финансово-экономи-
ческого кризиса с использованием последнего
прогноза Международного энергетического аген-
тства (МЭА) уточнены приоритетные
направления развития ТЭК Украины с учетом
современных тенденций повышения роли и
значения возобновляемой энергетики,
альтернативных видов топлива и ускорения
темпов роста энергоэффективности.

Ключевые слова: структура
энергетического сектора, нефть, природный газ,
уголь, гидроэлектроэнергия, возобновляемые
источники энергии.

Виноградова О.Р. Анализ мирового опыта
инвестиционного обеспечения инновационной
деятельности предприятий. – С. 199.

Рассмотрены механизмы инвестиционного
обеспечения инновационной деятельности
предприятий, которые применяются в
международной практике. Предложены основные
принципы активизации инновационных
процессов в Украине, особое внимание отведено
роли государства в создании системы поддержки
инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновация,
финансирование, инновационная деятельность,
инновационная модель, инвестирование.

Водовозов Е.Н. Сущность и направления
процесса реструктуризации предприятий
жилищно-коммунального хозяйства в условиях
реформирования собственности. – С. 104.

Приведены результаты исследования
существующих подходов в сфере сущности и
направлений реструктуризации предприятий

сферы ЖКХ в условиях реформирования
собственности Украины.

Ключевые слова: ЖКХ, реструктуризация
предприятий, антикризисное управление,
реформирование ЖКХ.

Гораль Л.Т. Формирование стратегической
программы технологического обновления
линейной части магистральных газопроводов. –
С. 235.

Приведена краткая характеристика
состояния линейной части магистральных
газопроводов (ЛЧ МГ) ГК «Укртрансгаз»,
описаны основные причины возникновения на
ней аварий и отказов; сформированы основные
требования к поддержанию и развитию
эксплуатационной надежности и безопасности
линейной части; предложен алгоритм процесса
повышения эксплуатационной надежности ЛЧ
МГ; представлены зависимости определения
приоритета трубопровода для проведения
ремонтных работ с целью уменьшения
финансовых затрат.

Ключевые слова: линейная часть
магистральных газопроводов, реконструкция,
восстановление, эффективность.

Грига В.Ю. Модернизация отечественной
промышленности: анализ тенденций и
перспективы развития. – С. 97.

Определены перспективы и проблемы
модернизации отечественной промышленности.
Рассмотрены процессы модернизации через
динамику таких показателей, как степень износа,
объемы инвестиций в основной капитал,
фондовооруженность. Проанализированы
тенденции и перспективы развития
промышленности.

Ключевые слова: модернизация
промышленности, перспективы развития,
Классификатор видов экономической
деятельности.

Гриневская С.Н. Перспективы устойчивого
развития региона. – С. 288.

Представлена авторская интерпретация
основных положений устойчивого развития
региона. Определены стратегические цели и
задачи устойчивого развития региона в
социально-экономической сфере. Выявлены
основные риски устойчивого развития региона в
социально-экономической сфере. Предложены
перспективные направления государственного
регулирования устойчивого развития региона.



Ключевые слова: устойчивое развитие,
регион, социально-экономический аспект,
государственное регулирование.

Гришко Н.В., Кунченко А.В. Организационные
основы лизинговых взаимоотношений в угольной
отрасли Украины. – С. 112.

Обобщены исследования по организации
лизинга в угольной отрасли Украины.
Определены основные участники лизинговых
взаимоотношений. Установлены требования к
организации и разработана схема взаимосвязей
между участниками лизинга.

Ключевые слова: лизинг, организация,
специальная лизинговая компания, управление,
участники.

Дорофеева А.А., Фураева Н.В. Обоснование
целесообразности совершенствования системы
мотивации управления персоналом в сбытовой
деятельности торгового предприятия. – С. 344.

Рассмотрены основные направления
повышения эффективности системы мотивации
персонала предприятия. Обоснована
необходимость разработки системы мотивации
работников. Предложены основные направления
мотивации работников.

Ключевые слова: мотивация, система
компенсации, система мотивации,
нематериальная мотивация, персонал.

Евдокимов Ф.И., Розумная Н.В. Оценка
привлекательности инвестиционных проектов
угледобывающего предприятия. – С. 180.

Дана оценка привлекательности
инвестиционных проектов угледобывающего
предприятия. Предложен методический подход
оптимизации сроков реализации инвестиционных
проектов воспроизводства мощности
угледобывающих предприятий, который
способствует повышению надежности
планируемых показателей.

Ключевые слова: угольная отрасль,
инвестиционные проекты, система планирования,
шахтные поля.

Еськов А.Л., Федорова Н.В. К вопросу
усовершенствования политики ценообразования в
современных условиях хозяйствования. – С. 216.

Рассмотрены случаи целесообразности
использования затратного метода
ценообразования, обоснована эффективность
метода ценностного ценообразования в
современных условиях хозяйствования,
исследована методика расчета цены товара с
учетом уровня его конкурентоспособности.

Ключевые слова: затратное
ценообразование, ценностное ценообразование,

матрица ценностных свойств,
конкурентоспособность, цена.

Зеркаль А.В. Исследование уровня
корпоративной культуры машиностроительной
отрасли. – С. 312.

Рассмотрены особенности корпоративной
культуры машиностроительной отрасли.
Построены и проанализированы графические
профили корпоративной культуры. Приведена
характеристика типов корпоративной культуры
машиностроительной отрасли. Предложена
оценка коэффициентов мотивированности
руководителей и работников с учетом специфики
отрасли.

Ключевые слова: корпоративная культура,
профиль культуры, рыночные типы
корпоративной культуры, система мотивации.

Каганова С.Д. Основные компетенции
специалиста по управлению персоналом в США и
Великобритании. – С. 302.

Анализируются различные определения
компетенций и особенности их использования в
контексте обучения и развития персонала в США
и Великобритании. Делается попытка раскрыть
понятие «компетенция». Функциональные и
когнитивные компетенции все чаще добавляются к
поведенческим компетенциям в США, в то время
как в Великобритании когнитивные и
поведенческие компетентности включаются в
модели профессиональных функциональных
компетенций.

Ключевые слова: знания, навыки,
компетентность, персонал.

Клунко Н.С. Модель управления в
фармацевтической компании на основе
стратегического анализа ситуаций. – С. 122.

Рассматриваются проблемы использования
инструментов стратегического анализа в процессе
стратегического управления фармацевтическим
предприятием. Определяются основные
методические подходы к такому анализу, а также
их потенциальные возможности.

Ключевые слова: стратегия, анализ,
управление, разработка.

Коваленко Ю.А. Информационный ресурс в кон-
тексте теории факторов производства. – С. 148.

Рассмотрены вопросы относительно
проблем исследований в области
информационных ресурсов общества, раскрытия
сущности информационного ресурса как фактора
производства и формы представления знаний,
определения и исследования закономерностей
формирования, преобразования и
распространения разных видов информационных
ресурсов в современном обществе.



Ключевые слова: информация,
информационный ресурс, факторы производства,
информационное общество.

Козлова Л.В. ИКУ – основа построения
информационного общества. – С. 159.

Доказана необходимость создания
ситуационного центра, который на основании
систе-
мы информационно-аналитического обеспечения
местных органов власти будет проводить сбор,
накопление, хранение и обработку информации
статистических показателей и индикаторов
социального, экономического и экологического
мониторинга для обеспечения устойчивого
развития города. Такой ситуационный центр
предлагается создать на уровне местных
администраций.

Ключевые слова: информационное
общество, ситуационный центр, устойчивое
развитие.

Кордюкова М.А. Регулирование цены на
природный газ на конкурентном рынке в Украине.
– С. 47.

Разработана и реализована системно-
динамическая модель отечественного рынка
природного газа, с помощью которой была
выполнена количественная оценка зависимости
между изменением цены на природный газ и
объемом ВВП, а также обосновано положение о
целесообразности применения конкурентного
механизма регулирования цены на природный газ
в Украине.

Ключевые слова: естественная монополия,
регулирование естественной монополии, рынок
природного газа.

Корнева О.В. Оценка эффективности интеллек-
туального капитала предприятия с учетом
неденежных эффектов его использования. –
С. 324.

Предлагается оценивать эффективность
использования интеллектуального капитала с
помощью коэффициента, который учитывает как
денежные, так и неденежные эффекты.
Раскрываются особенности расчета
количественного эквивалента неденежных
эффектов методом реальных опционов.
Анализируются достоинства и недостатки разных
способов определения стоимости реальных
опционов.

Ключевые слова: интеллектуальный
капитал, эффективность, денежные эффекты,
неденежные эффекты, стоимость реальных
опционов.

Лепа Р.Н., Солодухин С.В. Анализ влияния
теории информационных каскадов и стадного

поведения агентов на формирование финансовых
пузырей. – С. 256.

Рассмотрены вопросы формирования
финансовых пузырей на основе иррациональных
подходов стадного поведения экономических
агентов и теории информационных каскадов.
Приведена базовая модель информационных
каскадов, характеристика и этапы образования
финансовых пузырей.

Ключевые слова: принятие решений,
стадное поведение, финансовые рынки,
информационный каскад, финансовые пузыри.

Лозинский И.Е. Разработка инвестиционной
программы развития угледобывающих
предприятий на основе SWOT- и PEST-анализа. –
С. 210.

На основе SWOT-и PESТ-анализа
доказано, что для поддержания производственной
мощности шахты необходимо осуществлять
инвестиционные вложения. предложены меры,
реализация которых приведет к улучшению
технико-экономических показателей шахты.

Ключевые слова: SWOT-и PESТ-анализ,
шахта, производственная мощность, технико-
экономические показатели

Ляхов А.В., Шмидт Д.С. Использование метода
динамического программирования при решении
дискретных технико-экономических задач. –
С. 131.

Приведен методический подход к решению
дискретных оптимизированных задач на примере
распределения ресурсов в технологических
(организованных) процессах производства.
Процесс распределения  ресурса осуществляется
поэтапно: на каждом этапе при прямом ходе
производятся расчеты затрат на использование
ресурса; при обратном ходе окончательно
определяются минимальные затраты на весь
процесс.

Ключевые слова: оптимизация, ресурсы,
затраты, динамическое программирование.

Мельникова О.С. Проблемы благоустройства и
водоснабжения – сдерживающие факторы в
развитии жилищно-коммунального хозяйства. –
С. 334.

Определены проблемы в деятельности
коммунальных предприятий. К основным
проблемам отнесены такие, как низкая
обеспеченность водными ресурсами;
несоответствие качества воды нормативам и
стандартам; рост водопотребления по регионам
при снижении населения; превышение объемов
отведенных (сброшенных) загрязненных вод без
очистки сверх нормативно-очищенных; снижение
мощности очистных сооружений; потеря
электроэнергии и воды во внешних сетях.



Ключевые слова: уровень благоустройства,
обеспечение питьевой водой, коммунальное пред-
приятие, реформирование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Миньковская М.В. Влияние действий налоговой
системы на развитие предприятия. – С. 241.

Проанализированы поступления основных
налогов в государственный бюджет с учетом
особенностей реформирования налоговой
системы и политики Украины. Выявлены
особенности фискальной направленности
политики налогообложения. Проведен анализ
формирования доходной части бюджета
Украины. Представлена характеристика политики
управления НДС. Рекомендовано использование
методики исчисления критических величин
налогов и сборов для определения финансовой
устойчивости предприятия.

Ключевые слова: железнодорожные
перевозки, международные транзитные
перевозки, проблемы, перспективы.

Орлова В.И., Каминская И.Б.
Компенсационный пакет как стимулирующая
часть затрат на персонал. – С. 330.

Исследованы соотношения понятий
«затраты на персонал» и «компенсационный
пакет», осуществлен сравнительный анализ их
структуры. Приведена классификация
компонентов компенсационного пакета,
предложен новый классификационный признак.

Ключевые слова: персонал, затраты на персо-
нал, компенсационный пакет, социальный пакет.

Охтень А.А., Передереева О.С. Методические
подходы к оценке экономической составляющей
технико-технологического потенциала
промышленного предприятия. – С. 119.

Проводится разработка методических
положений диагностики технико-
технологического потенциала промышленных
предприятий. Определены особенности оценки
технико-технологического потенциала
промышленных предприятий. Предложен
комплексный метод диагностики с
использованием интегрального экологического
уровня технологии.

Ключевые слова: диагностика, оценка,
технико-технологический потенциал, технология,
экономическая составляющая, стоимость.

Павлов К.В., Селин И.В. Политика
оптимизации численности персонала и доходов в
горно- химическом производстве. – С. 263.

Рассматриваются вопросы определения
рациональной численности персонала и
оптимизации доходов в горно-химическом
производстве. Методические рекомендации
определения оптимальных величин апробируются

на примере одного из крупнейших предприятий
отрасли ОАО «Апатит».

Ключевые слова: политика
рационализации, численность персонала, доходы,
горно-химическое производство.

Петренко Е.А. Проблемы и перспективы междуна-
родных транзитных перевозок в Украине. – С. 31.

Рассматриваются вопросы транзитных
перевозок железнодорожным транспортом в
Украине. Благоприятное географическое
положение Украины обеспечивает ее
значительный транзитный потенциал, основу
которого составляют железнодорожные
перевозки, которые дают 12% всех доходов
отрасли. Однако этот потенциал реализуется
далеко не в полном объеме. Для этого
необходимо провести ряд мероприятий для
дальнейшей адаптации украинских железных
дорог к трансъевропейской железнодорожной
сети.

Ключевые слова: железнодорожные
перевозки, международные транзитные
перевозки, проблемы, перспективы.

Петрушевский Ю.Л. Государственное регули-
рование процесса реформирования жилищно-
хозяйственного комплекса: итоги и перспективы.
– С. 69.

Рассмотрены основные результаты
реформирования ЖКХ Украины,
проанализирована роль государства в реализации
программ реформирования, дана оценка уровня их
выполнения и определены направления
государственного регулирования процесса
реформирования отрасли ЖКХ.

Ключевые слова: государственное
регулирование, ЖКХ, реформирование,
государственная программа.

Половян А.В., Бавин В.В. Обоснование мер про-
тиводействия коррупции в системе налоговых
отношений Украины: неоинституциональная мо-
дель. – С. 12.

Предложена неоинституциональная модель
противодействия коррупции в системе налоговых
отношений, которая учитывает функции
полезности налогоплательщика и налогового
инспектора. Исходя из результатов экономико-
математического моделирования обоснованы
предложения по противодействию коррупции в
Украине.

Ключевые слова: коррупция, налоговые
отношения, противодействие коррупции,
экономико-математическая модель.

Пономаренко О.П. Мотивация труда и
реализация ее механизма на добывающих
участках угольных шахт. – С. 297.



Обоснован и разработан мотивационный
механизм на добывающих участках угольных
шахт. Приведены преимущества использования
данного мотивационного механизма. Предложена
новая система оплаты труда, построенная
исключительно на объективной оценке
деятельности.

Ключевые слова: мотивация труда,
мотивационный механизм, оплата труда,
добывающий участок.

Решетникова Т.П. Влияние трансформационных
рыночных процессов на уровень
конкурентоспособности украинских
предприятий. – С. 94.

Рассмотрены трансформационные процес-
сы и их влияние на конкурентоспособность
украинских предприятий. Рассмотрены
интеграции, их влиятельный фактор на уровень
конкурентоспособности. Предложены пути
оздоровления и стабилизации отечественной
экономики.

Ключевые слова: интеграция,
трансформационные процессы, инновационные
факторы, инвестиционные процессы,
конкурентоспособность, стратегическое
управление.

Родионова И.В. Оценка научных подходов в
определении инновационного потенциала
предприятий. – С. 204.

Приведена характеристика
инновационного потенциала предприятия и
обоснована необходимость проведения
комплексной оценки научных подходов в
условиях современной парадигмы формирования
отечественной экономики. Рассмотрены
различные подходы к трактовке терминов
"инновация", "потенциал" и "инновационный
потенциал предприятия", выделены их
достоинства и недостатки. Установлены наиболее
целесообразные подходы к определению
вышеуказанных понятий.

Ключевые слова: инновация, потенциал,
инновационный потенциал предприятия, подходы
к определению термина "инновационный
потенциал предприятия".

Романенко В.А. Структурные сдвиги в
промышленности как фактор
энергоэффективности. – С. 76.

Проблема энергоэффективности
рассматривается с позиций структурной
перестройки промышленности. Сделана оценка
структуры промышленности на период начала
формирования экономики независимого
государства. Проведен сравнительный анализ
энергопотребления в промышленности (1990-
2010 гг.) с использованием данных
энергетического баланса Украины. Даны

предложения по совершенствованию структуры
промышленности, которые направлены на
уменьшение энергопотребления.

Ключевые слова: энергоэффективность,
промышленность, энергопотребление,
независимое государство.

Ромусик Я.В. Технологическая структура
промышленности Украины в контексте
сбалансированности структурных пропорций
экономики. – С. 87.

Исследована проблема
сбалансированности структурных пропорций
экономики, в том числе её промышленного
комплекса, для повышения устойчивости к
различного рода дестабилизационным влияниям;
проведено структурирование промышленности
Украины по технологическим секторам на предмет
определения качества её воспроизводственных
процессов, то есть наличия в экспорте и
реализации промышленности продукции высокой
технологии обработки; сегментированы
инвестиции в основной капитал промышленности
страны в разрезе технологических секторов.

Ключевые слова: воспроизводственные про-
цессы, неравновесное развитие, технологическая
структура, сбалансированность, диспропорции.

Татомир И.Л., Гук Н.А. Кросс-культурные
основы исследования обоснования основных
предпосылок построения информационного
общества. – С. 278.

Определены общие закономерности и
исторические тенденции построения
информационного общества как совокупности
социально-культурных ситуаций, составляющих
предпосылки развития новых социально-трудовых
отношений. На основании использования
формационного цивилизационного развития
общества проведен анализ научных позиций
относительно формирования названия нового
этапа общественного развития.

Ключевые слова: формационный и
цивилизационный подход, информационная
экономика, информационное общество,
«глобальная деревня», «электронный коттедж».

Телишевская Л.И., Майборода Т.А.,
Подвальная К.С. Маркетинг инноваций как один
из инструментов обеспечения
конкурентоспособности предприятия. – С. 195.

Обоснованы основные особенности
маркетинга инноваций как одного из
инструментов обеспечения реализации
нововведений на предприятии.

Ключевые слова: маркетинг инноваций,
инновационный маркетинг, маркетинговые
стратегии, инновационная деятельность,
инновационная активность.



Ткаченко В.А., Гаращук А.В.
Предпринимательский труд как естественная
мотивационная функция хозяйствования. – С.
228.

Рассматриваются различные формы
деятельности человека в контексте его сознания и
воли. Определено, что самореализационная
активность человека становится необходимым
условием дальнейшего совершенствования и
развития ее деятельности и подвергается
мотивационному регулированию;
рассматривается тождество инициативной
трудовой деятельности с предпринимательством.

Ключевые слова: деятельность,
самореализация, мотивация,
предпринимательство, самоутверждение,
правовая защита.

Трушкина Н.В. Уточнение содержания
термина «материальный поток на
промышленном
предприятии». – С. 58.

Систематизированы существующие
определения термина «материальный поток» по
классификационным признакам. Уточнено
содержание термина «материальный поток на
промышленном предприятии».

Ключевые слова: систематизация,
классификационные признаки, материальный
поток, промышленное предприятие.

Устинов Е.А. Методология рефлексивного управ-
ления процессами освоения новых рынков сбыта
промышленной продукции. – С. 139.

Разработана комплексная методология
рефлексивного управления процессами освоения
новых рынков сбыта промышленной продукции.
Представлена общая схема процесса
рефлексивного управления процессами освоения
новых рынков сбыта промышленной продукции
на предприятии. Намечены перспективные
направления исследований.

Ключевые слова: методология управления,
рефлексивное управление, освоение новых
рынков сбыта, сбыт промышленной продукции.

Филипишин И.В. Механизм управления
развитием промышленного предприятия. – С.
220.

Представленный механизм управления
развитием промышленного предприятия
разработан посредством интеграции и
модификации различных управленческих
технологий, что позволяет своевременно
инициировать изменения в целях и обеспечивать
эффективное их достижение.

Ключевые слова: развитие, механизм уп-
равления, промышленное предприятие.

Цисинская О.Б. Инструменты и механизмы
обеспечения мониторинга реализации
трансграничных проектов. – С.40.

Охарактеризованы инструменты
обеспечения мониторинга реализации
трансграничных проектов. Предложены варианты
структур, которые могли бы заниматься
мониторингом реализации трансграничных
проектов. Представлены инструменты
обеспечения разработки механизма мониторинга
софинансирования трансграничных проектов.

Ключевые слова: программы
трансграничного сотрудничества,
трансграничные проекты, мониторинг,
мониторинг реализации трансграничных
проектов.

Чентуков Ю.И. Развитие черной металлургии
Украины в условиях кризиса. – С. 82.

Рассмотрены особенности развития черной
металлургии в условиях финансового кризиса,
определены факторы влияния на развитие горно-
металлургической отрасли.

Ключевые слова: черная металлургия,
финансовый кризис, металлургическая
продукция.

Чучко Н.А., Лозикова Г.М. Электронная
торговля в системе мирохозяйственных
отношений. – С. 153.

Приведен генезис термина «электронная
торговля», сделана попытка определить
международный характер электронной торговли,
рассмотрены ее значения в международном
разделении труда.

Ключевые слова: интернет, электронный
бизнес, электронная торговля,
мирохозяйственные отношения.



Швец В.Я., Швец Л.В. Оценка эффективности
системы логистики промышленного
предприятия. – С. 135.

Рассмотрены основные показатели оценки
эффективности системы логистики
промышленного предприятия, проведен анализ
этих показателей в контексте реалий современной
экономики. Проанализирован  общий показатель
логистического сервиса и графически изображена
его  зависимость от логистических издержек
предприятия.

Ключевые слова: система логистики,
интегрированная оценка, издержки,
логистический сервис, эффективность.

Шевченко Н.В. Раскрытие информации как
направление повышения уровня капитализации
открытых акционерных обществ. – С. 145.

Рассматривается и обосновывается
целесообразность, задачи и основные
направления раскрытия информации о
деятельности открытого акционерного общества с
целью повышения уровня его капитализации.

Ключевые слова: капитализация, акционер-
ное общество, финансовое состояние, инвесторы,
фондовый рынок, ценные бумаги.

Щетилова Т.В. Обоснование применимости
микроэкономических моделей в целях оценки
макроэкономических изменений на основе
инноваций. – С. 189.

Проанализированы экзогенные
макроэкономические модели, определены их
недостатки относительно формализованного
согласования с целесообразными инновациями.
Выявлены противоречия между макро- и
микроэкономическими моделями и преимущества
эндогенных моделей. Обоснована
целесообразность применения
микроэкономических моделей для оценки
макроэкономических изменений на примере
определения экстернальных эффектов
макроэкономического развития на основе
инноваций.

Ключевые слова: макроэкономические
изменения, эндогенные (экзогенные) модели,
экстернальные эффекты, инновационное
развитие.

Юдин М.А. Кластерный подход к реализации
государственных и региональных целевых
программ в энергосбережении. – С. 26.

Статья посвящена исследованию
особенностей применения кластерного подхода к
реализации целей целевых программ в
энергосбережении. Предложен концептуальный
подход к формированию в регионах Украины
сети кластеров энергосбережения на основе
когенерации.

Ключевые слова: энергосбережение,
целевые программы, когенерация, кластер.



ABSTRACT

Amosha O.I., Salomatina L.M., Perederiy S.L.
Analysis of reasons for the low innovation activity of
high-tech enterprises of Ukraine. – P. 165.

The paper analyses the reasons for the low
innovation activity of high-tech enterprises of
Ukraine. The analysis is based on the official
statistics and the System of Information Disclosure
on the Stock Market of Ukraine. The
recommendations are offered how to implement the
Programme of Developing the Investment and
Innovation Activity in Ukraine.

Keywords: innovation activity, Ukraine’s
enterprises, stock market.

Burlaka V.H. Strategy for the development of the
world fuel-and-energy complex and its regional
features. – P. 3.

Based on analysis of the the world fuel-and-
energy complex formation, and using the recent fore-
casts made by the International Energy Agency
(IEA), the author defines the priority development of
Ukraine's fuel-and-energy complex taking into
account modern tendencies of increasing the role and
significance of renewable power industry, alternative
fuels, and increased rates of energy efficiency.

Keywords: structure of power sector, oil,
natural gas, coal, hydroelectricity, renewable energy
sources.

Chentukov Yu.I. Developing Ukraine’s ferrous
metallurgy under crisis. – P. 82.

The article dwells on the features of the
ferrous metallurgy development under the financial
crisis and defines the factors influencing the
development of the mining and metallurgical
industry.

Keywords: ferrous metallurgy, financial crisis,
iron and steel products.

Chuchko N.O., Lozikova G.M. E-trade in the
system of the world economic relations. – P. 153.

Genesis of the term “e-trade” is presented.
The attempt is made to determine the international
nature of e-trade. Its importance in the international
labour division is considered.

Keywords: Internet, e-business, e-trade,
world economic relations.

Dorofeeva H.O., Furaeva N.V. Rationale for
improving motivation of personnel management in
sales of a commercial enterprise. – P.344.

Motivation of personnel – the way to the
success of an enterprise. The necessity of creating
workers motivation at a modern enterprise is

substantiated. The primary directions of motivating
the workers are proposed.

Keywords: motivation, system of
compensation, system of motivation, non-material
motivation, personnel.

Eskov O.L., Fedorova N.V. On the question of
improving a pricing policy under modern conditions
of managing. – P. 216.

The article considers the expedient cases of
using a cost-based pricing method and gives grounds
for the efficiency of value-based pricing method
under modern conditions of managing. The methods
of calculating the price of goods are studied taking
into account the level of their competitiveness.

Keywords: cost-based pricing, value-based
pricing, matrix of valuable properties,
competitiveness, price.

Evdokimov F.I., Rozumna N.V. Assessing the
attractiveness of investment projects of coal mines. – P.
180.

The paper describes assessment of the
attractiveness of coal-mines’ investment projects. A
methodical approach to optimization of periods of
investment projects on reproduction of coal mines’
capacity that provides increase of reliability of target
figures.

Keywords: coal industry, investment
projects, planning system, mine fields.

Goral L.T. Formation of a strategic programme of
a technological renovation of the linear part of the
main gas pipelines. – P. 235.

The paper characterizes briefly the
condition of a linear part of the main gas pipelines
(LP MGP) DK “Ukrtransgas”, describes main
reasons for breakdowns and failures, forms main
requirements to maintenance and development of
exploitation reliability and safety of a linear part,
offers the algorithm of the process of increasing the
exploitation reliability of LP MGP and presents the
dependence of determining pipeline priority for
conducting repair in order to reduce financial costs.

Keywords: linear part of the main gas
pipelines, reconstruction, renovation, efficiency.

Grinevska S.M. Prospects for region’s sustainable
development. – P. 288.

The author’s interpretation of basic points of
region’s sustainable development is represented.
Strategic purposes and tasks of region’s sustainable
development in the socio-economic sphere are defi-
ned. The main risks of region’s sustainable



development in the socio-economic sphere are
distinguished. The prospective directions of the state
regulation of region’s sustainable development are
proposed.

Keywords: sustainable development, region,
socio-economic aspect, state regulation.

Gryga V.Yu. Modernization of domestic industry:
analysis of trends and prospects for the development.
– P. 97.

The paper defines the prospects and
problems concerning modernization of the domestic
industry. The processes of modernization are
considered through dynamics of such indicators as
the level of deterioration, amounts of investments in
basic capital, capital-labour ratio.

Keywords: modernization of industry,
prospects for development, classifier of economic
activity.

Gryshko N.V., Kunchenko O.V. Organizational
bases for leasing relations in the coal industry of
Ukraine. – P. 112.

The paper describes the researches
concerning the organization of leasing in the coal
industry of Ukraine. Main participants of leasing
relations are identified. The requirements to the
organization of relations between the participants of
leasing are set, as well as the scheme of above
relations was developed.

Keywords: leasing, organization, special
leasing company, management, participants.

Kaganova S.D. Main competences of personnel
management specialists in the USA and the United
Kingdom. – P. 302.

The paper analyses different definitions of
competences and features of their using in the
context of training and developing personnel in the
USA and the United Kingdom. The attempt is made
to reveal the notion “competence”. Functional and
cognitive competences are more and more added to
behavioural ones in the USA, at the same time in the
United Kingdom cognitive and behavioral
competences are included into the models of
professional functional competences.

Keywords: knowledge, skills, competency,
personnel.

Klunko N.S. A model for managing in the pharma-
ceutical company on the basis of a strategic analysis
of situations. – P. 122.

The article examines the problems of using the
instruments of a strategic analysis in the process of
strategic management of a pharmaceutical company.

The basic methodical approaches to such an analysis
are defined, as well as their potential possibilities.

Keywords: strategy, analysis, management,
development.

Kordyukova М.A. Regulation of natural gas price
on the competitive market of Ukraine. – P. 47.

The paper presents a system-dynamic model
of the domestic natural gas market that has been
developed and implemented. It has helped to make a
quantitative estimation of the relationships between
the change in natural gas prices and the volume of
GDP, as well to substantiate the expediency of using
a competitive mechanism of regulation of prices for
natural gas in Ukraine.

Keywords: natural monopoly, regulation of
natural monopoly, natural gas market.

Korneva O.V. Assessment of efficiency of
enterprise’s intellectual capital with due regard of
non-monetary effects of its using. – P. 324.

The paper proposes to assess the efficiency of
intellectual capital through the index, which includes
both monetary and non-monetary effects. It is shown,
that the most appropriate method to evaluate non-
monetary effects is a real options method. The
advantages and drawbacks of different ways of
determining the value of real options are analyzed.

Keywords: intellectual capital, efficiency, mo-
netary effects, non-monetary effects, real option value.

Kovalenko Yu.O. Information resource in the
context of the production factors theory. – P. 148.

The paper considers the issues concerning
the researches in the field of information resources
of society, essence of information resources as a
factor of production and form of presenting
knowledge, in the field of determining and studying
regularities in formation, changing and diffusion of
different types of information resources in the
modern society.

Keywords: information, information
resource, production factors, information society.

Kozlova L.V. IKU – a basis for building an
information society. – P. 159.

The paper grounds the necessity of creating a
situational center which would collect, accumulate
and process the information including statistical
indexes and indicators of the social, economic and
ecological monitoring on the basis of the system of
information-analytical support to the local bodies in
order to provide a sustainable development of city.
The situational center is offered to be created at the
level of local administrations.



Keywords: information society, situational
centre, sustainable development.

Lepa R.M., Solodukhin S.V. Analyzing the
influence of the theory of information cascades and
herd behaviour of agents on formation of financial
resources. – P. 256.

The paper deals with formation of bubbles
on the basis of irrational approaches of herd
behaviour of the economic agents and the theory of
information cascades. A basic model of information
cascades is presented, as well as characteristics and
stages in formation of financial bubbles.

Keywords: decision making, herd
bahaviour, financial markets, information cascade,
financial bubbles.

Lozynskyi I.E. Developing the investment
programme of coal enterprises development on the
basis of SWOT- and PESR-analysis. – P. 210

Based on SWOT- and PESR-analysis, it has
been determined that to support the production
capacity of a mine it is necessary to make
investments. The measures are offered to improve
technical and economic indicators of the mine.

Keywords: SWOT- and PESR-analysis,
mine, production capacity, technical and economic
indicators.

Lyakhov O.V., Schmidt D.S. Using the method of
dynamic programming when solving discrete
technical and economic problems. – P. 131.

The methodical approach to solving discrete
optimization problems is presented on the example of
distribution of resources in the technological
(organizational) processes of manufacture. The process
of distribution of a resource is realized stage by stage: at
each stage the calculation of resources costs is made
during a direct production; during the reverse
production the minimal costs are calculated for the
whole process.

Keywords: optimization, resources, costs,
dynamic programming.

Melnikova O.S. Problems of equipping with modern
amenities and water-supply – factors restraining the
development of housing and communal services. –
P. 334.

The paper identifies the problems in the
operation of communal enterprises. They include:
insufficient water supply; discrepancy of water
quality beween to the norms and standards; growth of
water consumption in regions at the decline of
population; excess amount of contaminated waters
diverse (discharge) without any treatment over
standard cleaned ones; decline in the power of

pollution control facilities; loss of electric power and
loss of water in the external networks.

Keywords: level of equipping with modern
amenities, drinking-water supply, communal
enterprise, reformation of housing and communal
services.

Minkovska M.V. The influence of a tax system on
enterprise development. – P. 241.

The paper analyses budgetary receipts in
regard to the state budget taking into account the
features of the tax system and tax policy reforms in
Ukraine. The features of a fiscal oriented taxation
policy are identified. The analysis of Ukraine’s
budgetary receipts formation was made. The
management policy concerning VAT is
characterized. The methods of calculating the critical
sizes of taxes and tax collection are recommended for
determining enterprise’s financial stability.

Keywords: carriage by rail, international
transit, problems, prospects.

Okhten O.A., Peredeereva O.S. Methodical
approaches to estimation of the economic component
of a technical-technological potential of an industrial
enterprise. – P. 119.

The article presents the development of
methodological provisions for making diagnostics of
industrial enterprises’ technical and technological
potential. The features of evaluation of the technical
and technological capacities of an industrial
enterprise are defined. A complex method of
diagnostics is offered with using an integral level of
environmental technologies.

Keywords: diagnostics, estimation, technical-
technological potential, technology, economic
component, cost.

Orlova V.K., Kaminska I.B. Compensation
package as a stimulating part of personnel costs. –
P. 330.

The article investigates the relationship
between the concepts "personnel costs" and
"compensation package", as well as compares their
structure. A classification of a compensation
package’s components was made, and a new
classification feature is offered.

Keywords: personnel, personnel costs,
compensation package, social package.

Pavlov K.V., Selin I.V. Policy of optimizing staffing
levels and incomes in the mining and chemical
industry. – P. 263.

The paper deals with optimization of staff and
incomes in the mining and chemical industry.
Methodical recommendations concerning the



determination of optimal values have been tested on
the example of one of the biggest companies OJSC
“Apatit”.

Keywords: rationalization policy, staffing
levels, incomes, mining and chemical production.

Petrenko O.O. Problems and prospects for the
international traffic by rail in Ukraine. – P. 31.

The article deals with transit traffic by rail in
Ukraine. The favourable geographical position of
Ukraine provides its high transit potential, which is
based on rail transport, which gives 12% of all inco-
me in this sector. However, this potential is not rea-
lized to the full extent. To do this, a number of mea-
sures is needed for further adaptation of the Ukra-
inian railways to the trans-European rail network.

Keywords: railway transit, international transit
traffic, problems, prospects.

Petrushevskyi Yu.L. Government regulation of the
process of reforming housing and communal
services: results and prospects. – P. 69.

The paper describes main results of
reforming housing and communal services of
Ukraine, analyses the role of the state in realization
of reform programmes, evaluates their
implementation and determines the directions for the
government regulation of the process of reforming
the sector of housing and communal services.

Keywords: government regulation, housing
and communal services, government programme.

Philipishyn I.V. Mechanism for managing the
development of an industrial enterprise. – P. 220.

The mechanism for managing the
development of an industrial enterprise was created
through integration and modification of different
managerial technologies. It allows to initiate timely
the changes in goals and provide their effective
achievement.

Keywords: development, mechanism of
development, industrial enterprise.

Polovyan O.V., Bavin V.V. Grounding
anticorruption measures in the system of fiscal
relations in Ukraine: results and outlook. – P. 12.

The paper offers a neoinstitutional model of
fighting corruption in the system of fiscal relations,
which takes into account the utility functions of a
taxpayer and tax inspector. Based on the results of
economic-mathematical modeling, the proposals on
combating corruption in Ukraine are grounded.

Keywords: corruption, fiscal relations, anti-
corruption measures, economic-mathematical model.

Ponomarenko O.P. Labour motivation and
realization of its mechanism in mining lands of coal
mines. – P. 297.

A motivational mechanism was developed
and grounded for the mining lands of coal mines.
The advantages of using the above mechanism are
described. A new payment system that is based on
the real objective assessment of activity is offered.

Keywords: labour motivation, motivational
mechanism, payment for labour, mining lands.

Reshetnikova T.P. The impact of the transformation
market processes on the level of competitiveness of
Ukrainian enterprises. – P. 94.

The article considers the transformation
processes and their impact on the competitiveness of
Ukrainian enterprises. The ways of improving and
stabilizing the domestic economy are offered.

Keywords: integration, transformation
processes, innovation factors, investment processes,
competitiveness, strategic management.

Rodionova I.V. Assessment of the scientific appro-
aches to estimation of innovation potential of Ukrai-
ne’s enterprises. – P. 204.

The characteristics of innovation potential of
enterprises is presented, and the necessity of making
a comprehensive evaluation of scientific approaches
in the current paradigm of the domestic economy
formation are grounded. The various approaches to
the interpretation of the terms “innovation”,
“potential” and “innovation potential of the
enterprise” are considered, as well as their
advantages and disadvantages. The most appropriate
approaches to the above definitions are determined.

Keywords: innovation, potential, innovation
potential of the enterprise, approaches to definition of
the term "innovation potential of the enterprise."

Romanenko V.A. Structural changes in industry as
a factor of energy efficiency. – P. 76.

The problem of energy efficiency is
considered from the view of structural restructuring of
industry. The industrial structure is estimated for the
period of the beginning of formation of the economy
of the independent state. A comparative analysis of
energy consumption in industry (1990-2010) using
the data on Ukraine’s energy balance was made. The
proposals are given to improve the industrial
structure, they are aimed at reducing energy
consumption.

Keywords: energy efficiency, industry,
energy consumption, independent state.

Romusik Ya.V. Technological structure of Ukrai-
ne’s industry in the context of balanced structural
economic proportions. – P. 87.



The paper studies the problem concerning
balance of structural economic proportions including
its industrial complex in order to raise the stability in
regard to different destabilization impacts. The
structuring of Ukraine’s industry was made by the
technological sectors to determine the quality of its
reproduction processes, i.e. presence of products of
high technology processing in export and realization.
The investments in basic assets of the country’s
industry have been segmented in the aspect of
technological sectors.

Keywords: reproduction processes,
unbalanced development, technological structure,
balance, disproportions.

Schwets E.Ya., Shwets L.V. Estimation of
efficiency of an industrial enterprise’s system of
logistics. – P. 135.

The paper considers basic indicators of
estimation of efficiency of an industrial enterprise’s
system of logistics. The indicators are analyzed in
the context of modern real economy. A common
indicator of logistic service is also analyzed and gra-
phic dependence on logistic costs of an enterprise is
depicted.

Keywords: system of logistics, integrated
estimation, costs, logistic service, efficviency.

Shchetilova T.V. Substantiating the application of
microeconomic models aimed at evaluating the
macroeconomic changes based on the innovations. –
P. 189.

The exogenous macroeconomic models have
been analyzed, their shortcomings in relation to a
formalized conformation with the expedient
innovations have been determined. The
contradictions between the macro - and
microeconomic models have been identified, and
advantages of the endogenous models are shown.
The expediency of applying the microeconomic
models for evaluating the macroeconomic changes is
grounded on the example of determining the external
effects of the macroeconomic development based on
the innovations.

Keywords: macroeconomic changes,
endogenous (exogenous) models, external effects,
innovation-based development.

Shevchenko N.V. Disclosure of information as the
way of raising the level of capitalization of open
joint stock companies. – P. 145.

The paper considers and substantiates the
necessity of disclosing the information about the
operation of an open joint stock company, as well as
its goals and main directions in order to raise the
level of its capitalization.

Keywords: capitalization, joint stock
company, financial state, investors, stock market,
securities.

Tatomir I.L., Guk N.A. Cross-cultural framework
for studying the basic preconditions for building an
information society. – P. 278.

The paper identifies common patterns and
historical trends in building the Information Society
as a combination of social -cultural situations that are
the preconditions for developing new social–labor
relations. Based on the use of a formational–
civilization progress of the society, the analysis of
scientific views as for formation of the name of a
new stage of social development was made.

Keywords: formational and civilization
approach, information economy, Information
Society, “global village”, “electronic cottage”.

Telyshevska L.I., Maiboroda T.A., Podvalna K.S.
Marketing of innovations as one of the instruments
of providing enterprise competitiveness. – P. 195.

Main features of the innovations market are
grounded as one of the instruments which provide
realization of innovations at an enterprise.

Keywords: marketing of innovations,
innovative marketing, marketing strategies,
innovative activities, innovative activity.

Tkachenko V.A., Garaschuk O.V. Entrepreneur’s
labour as a natural motivational function of
business. – P. 228.

Different forms of human activity are
considered in the context of consciousness and will.
It has been determined that human activity aimed at
self-realization becomes a necessary condition for
further improving and developing the activity and is
subjected to motivational regulation. The identity of
initiative business activity with entrepreneurship is
considered.

Keywords: activity, self-realization, motivati-
on, entrepreneurship, self-affirmation, legal support.

Trushkina N.V. Specifying the content of the term
“material flow at an industrial enterprise”. – P. 58.

The paper brings existent definitions of the
term “material flow” into the system according to
classification features. The content of the term
“material flow at an industrial enterprise” is
specified.

Keywords: bringing into the system,
classification features, material flow, industrial
enterprise.

Tsisinska O.B. Instruments and mechanisms for
providing monitoring of cross-border projects
implementation. – P. 40.



The paper characterizes the instruments of
cross-border projects implementation monitoring.
The variants of structures that could do monitoring of
cross-border projects implementation are proposed.
The instruments which provide the development of
the mechanism for monitoring of co-financing of
cross-border projects are presented.

Keywords: cross-border cooperation
programmes, cross-border projects, monitoring,
cross-border projects implementation monitoring.

Ustinov E.O. Methodology of reflexive managing the
processes of developing the new sales markets for
industrial products. – P. 139.

The article presents a comprehensive
methodology for reflexive managing the processes of
developing the new sales markets for the industrial
products. The general chart of the process of
reflexive managing the processes of developing the
new sales markets for the industrial products for the
enterprise is presented. Perspective directions for the
researches are marked.

Keywords: management methodology,
reflexive management, developing new sales
markets, sale of industrial products.

Vinogradova O.R. Analysis of the world experience
in investment support of enterprises’ innovative
activity. – P. 199.

The paper considers the mechanisms of
investment support of innovative activity of
enterprises which are applied in the international
practice. Basic principles of activating the
innovation processes in Ukraine are offered. A
special attention is paid to the role of the state in
creation of the system of innovative activity support.

Keywords: innovation, financing,
innovative activity, innovation model, investment.

Vodovozov E.N. Essence and directions for the
housing and public utility enterprises restructuring
under property reformation in Ukraine. – P. 104.

The paper describes the results of researches
concerning essence and directions for the housing
and public utility enterprises restructuring under
conditions of property reformation in Ukraine.

Keywords: housing and public utilities,
restructuring of enterprises, anti-crisis management,
housing and public utilities reformation.

Yudin M.A. Cluster approach to the implementation
of state and regional target programs in energy
saving. – P. 25.

The article describes the peculiarities of using
a cluster approach to the implementation of target
programs in energy saving. A conceptual approach to
the formation of a network of energy saving clusters
on the basis of a cogeneration in Ukraine's regions is
offered.

Keywords. energy saving, target programs,
cogeneration, cluster.

Zerkal A.V. Studying the level of corporate culture
in the machine-building industry. – P. 312.

The paper considers the features of corporate
culture in the machine-building industry. The
corporate culture diagrams were formed and
analyzed. The types of corporate culture in the
machine-building industry are characterized. It is
offered how to evaluate the managers’ and
personnel’s motivation coefficients with
consideration of the industry specifics.

Keywords: corporate culture, profile of
culture, market types of corporate culture, system of
motivation.


