
АНОТАЦІЇ 
 

Адамов Б.І. Малий бізнес як трудова економіка і 

функції влади. – С. 183. 

Розглянуто змістовну природу малого 

бізнесу, функції влади щодо його підтримки та 

регулювання та кількісні результати його 

регіонального розвитку.  

Ключові слова: малий бізнес, соціально-

економічний розвиток. 

 

Алимов О.М., Юрик Я.І. Структурно-динаміч-

на оцінка потенціалу інноваційних та організа-

ційно-економічних змін. – С. 3. 

Здійснено структурно-динамічну оцінку 

потенціалу інноваційних та організаційно-еконо-

мічних змін.  

Значну увагу приділено аналізу потенціалу 

розробників інноваційних знань як фактора 

інноваційного розвитку економіки України.  

Встановлено структурно-динамічні 

диспропорції кадрового забезпечення наукової та 

науково-технічної сфери України. 

Ключові слова: потенціал інноваційних 

змін, фінансування науково-технічної сфери, на-

укові організації.  

 

Бардась А.В. Управління породними потоками з 

метою мінімізації ентропійного впливу на 

оточуюче середовище. – С. 153. 

Запропоновано поняття «породний потік» 

для характеристики процесів розвитку шахти. 

Проаналізовано залежність між кількістю 

видобутого вугілля й обсягами виданої гірської 

породи. Досліджено вплив потужності пластів на 

вихід породи. Науково обґрунтовано 

рекомендації із застосування гірської породи для 

господарських потреб. 

Ключові слова: екологічні паспорти, 

вугільні шахти, використання породних відвалів.  

 

Важинський Ф.А., Ноджак Л.С., Колодійчук А.В. 
Оцінка ефективності управління системою 

збуту машинобудівних підприємств. – С. 119. 

Визначено основні етапи системи 

управління збутом продукції машинобудівних 

підприємств; розглянуто систему показників 

оцінювання результативності й ефективності 

збутової політики. 

Ключові слова: управління системою збуту, 

диверсифікація, асортимент товарів, 

ефективність, контролінг. 

 

Вінарік Л.С., Щедрін О.М. Оцінка ефективно-

сті вкладень в інформаційно-телекомунікаційні 

технології онлайнового електронного бізнесу. – 

С. 81. 

Розглянуто підходи до оцінки ефективності 

вкладень в інформаційно-телекомунікаційні 

технології онлайнового електронного бізнесу 

(далі – ОЕБ). Запропоновані способи оцінки 

дозволять усунути недоліки контролю за даними 

інвестиціями, запобігти неефективному і 

неощадливому використанню ресурсів, 

підвищити ефективність ОЕБ. 

Ключові слова: онлайновий електронний 

бізнес, інформаційно-телекомунікаційні 

технології, електронні інформаційні ресурси, 

ефективність. 

 

Горянська Т.В. Нормативно-правове 

регулювання і облік мита в Україні в рамках СОТ. 

– С. 136. 

Розглянуто економічну роль мита, порядок 

його застосування в умовах глобалізації. Дослід-

жено сучасне нормативно-правове регулювання 

мита в Україні та його відповідність вимогам 

СОТ. Визначено проблемні питання обліку мита в 

Україні. 

Ключові слова: мито, пільги, преференційні 

ставки, адвалерне мито, СОТ. 

 

Гребенюк О.В. Визначення рівня тіньової 

економіки в контексті формування і розвитку 

системи інформаційної безпеки України. – С. 68. 

Визначено основні категоріальні поняття 

феномену тіньової економіки, обґрунтовано її 

щільний зв'язок із безпекою підприємства, в тому 

числі інформаційною. Розкрито сутність 

фіскального тиску на суб’єктів господарювання. 

Визначено основні причини переходу 

підприємств у «тінь». 

Ключові слова: тіньова економіка, 

фіскальний тиск, структура тіньової економіки. 

 

Задніпрянна Т.С. Інвестиційний потенціал 

промислових підприємств та регіонів і його вплив 

на інноваційну діяльність. – С. 102. 

Розглянуто поняття інвестиційного 

потенціалу й інноваційної діяльності 

підприємств, їх взаємовплив і взаємозв’язок, роль 

державної політики у створенні можливостей 

підприємства впроваджувати інноваційні 

розробки та інноваційні стратегії.  

Ключові слова: інвестиційна діяльність, 

іноземні інвестиції, внутрішній і зовнішній 

інвестиційний потенціал. 

 

Кобзій О.В. Актуальність необхідності динаміч-

ного планування діяльності підприємств у 

невизначених умовах. – С. 114. 



Обґрунтувано важливість застосування 

дінамічного планування діяльності підприємства 

в умовах нестабільності, визначено його місце, 

сутність та значення. Запропоновано модель 

динамічного планування, яка дозволить найбільш 

ефективно враховувати динамічність ринкових 

процесів та вчасно здійснювати коригування 

планових показників. 

Ключові слова: динамічне планування, 

коригування, підприємство, план. 

 

Котов Є.В. Програмно-цільове планування як 

інструмент забезпечення сталого розвитку 

промислового регіону. – С. 40. 

Стаття містить оцінку ефективності регі-

онального програмно-цільового планування та 

пропозиції з його удосконалення. Пропозиції 

стосуються поліпшення змісту програмних 

документів, інформаційного забезпечення, 

принципів та методів формування регіональних 

програм, посилення контролю за реалізацією 

заходів програм.  

Ключові слова: регіон, програма, 

планування, сталий розвиток. 

 

Кравченко В.І., Сагайда П.І., Кравченко В.В. 

Інформаційна підтримка виробничого процесу на 

підприємстві засобами радіомовлення. – С. 72. 

Розглянуто алгоритм і програму, які 

являються підвалинами відповідного АРМ і вико-

нують інформаційну підтримку при розв’язанні 

специфічних завдань спеціаліста, який формує 

програми передач радіомовлення на 

промисловому підприємстві.  

Ключові слова: засоби радіомовлення, 

програми передач, виробниче підприємство.  

 

Кузьменко Г.Г. Технології управління якісною по-

ведінкою економічних систем держави. – С. 15. 

Запропоновано авторське трактування 

управління якісною поведінкою економічних 

систем. Визначено основні функції технологій 

управління якісною поведінкою, що базуються на 

обґрунтуванні й використанні оригінальних 

методів і моделей оцінювання-прогнозування, 

побудованих за результатами прогнозно-

аналітичної оцінки основних макроекономічних 

показників. 

Ключові слова: управління, економічні 

системи, концепція п'яти якорів, макроекономічні 

показники. 

 

Кузьмін О.Є., Шпак Н.О. Мотивування 

працівників системи комунікацій 

машинобудівного підприємства: організаційні та 

фінансово-економічні аспекти. – С. 123. 

Уточнено сутність та роль мотивації в 

системі комунікаційного менеджменту (КМ), 

розроблено методи оцінки персоналу, 

запропоновано методику створення системи 

мотивування працівників КМ машинобудівних 

підприємств. 

Ключові слова: мотив, мотивація, 

комунікація, машинобудівне підприємство. 

 

Куліш Є.В., Телюк В.А., Приліпко П.О. 
Фактори зростання та напрями розвитку 

національних економік Росії та Бразилії (у складі 

групи БРІК). – С. 56. 

Розглянуто особливості розвитку 

національних економік в умовах критичного 

звуження внутрішнього попиту. Наведено 

можливості технологічного вдосконалення і 

реструктуризації виробництва в Росії та Бразилії 

в рамках розвитку наздоганяючого сценарію, 

характерного для країн, що розвиваються. 

Ключові слова: національні економіки Росії 

і Бразилії, технологічне вдосконалення, країни, 

що розвиваються. 

 

Мельничук В.І. Розрахунок якісних показників 
при обліку видобутку на основі моделі денної 

поверхні кар'єру. – С. 63. 

Пропонується алгоритм вирішення 

завдання розрахунку змісту якісних показників у 

вилученій гірській масі за звітний період, 

інформаційною основою якої є дані цифрової 

моделі родовища і результати вирішення 

завдання обліку видобутку на основі 

моделювання денної поверхні кар'єру з 

використанням B-сплайнів. 

Ключові слова: алгоритм, раціональні B-

сплайни, цифрова модель родовища, інтерпо-

ляція. 

 

Мікловда В.П., Газуда М.В. Аграрне природо-

користування в регіонах Українських Карпат. – 

C. 163. 

З позицій системного підходу розглянуто 

окремі проблеми аграрного природокористування 

в регіонах Українських Карпат з урахуванням 

впливу Карпатської гірської системи на площі 

сільськогосподарських угідь, у тому числі ріллі, 

сіножатей та інших категорій земель сіль-

ськогосподарського призначення.  

Ключові слова: Українські Карпати, 

аграрне природокористування, сільське 

господарство. 

 

Нікіфорова В.А. Конкурентні переваги 

металургії України на регіональних ринках збуту 

металопродукції. – С. 48. 



Виявлено та проаналізовано конкурентні 

переваги металургійної галузі України на ринках 

країн ЄС, СНД, Північної Африки, Близького 

Сходу й Південно-Східної Азії. Розглянуто 

основні обмеження і можливості на кожному з 

регіональних ринків порівняно з головними 

конкурентами. 

Ключові слова: конкурентні переваги, 

регіональні ринки металопродукції. 

Новікова О.Ф. Використання потенціалу 

академічної науки у формуванні Стратегії 

інноваційного розвитку Донецького регіону до 

2025 року. – С. 78. 

Проаналізовано роботу Стратегічної сесії 

«Інноваційна стратегія Донецького регіону», яка 

відбулась 17-18 березня 2010 р. Викладено 

особливості нетрадиційної форми формування 

змісту Стратегії інноваційного розвитку 

Донецької області до 2025 р. Запропоновано 

Декларацію про політичну волю керівників 

Донецького регіону до інноваційного розвитку і 

механізми її реалізації.  

Ключові слова: стратегія, інноваційний 

розвиток, науковий потенціал, сесія. 

 
Одотюк І.В. Наукомістке виробництво в 

Україні: економічні тенденції та наслідки прояву 

кризових трансформацій. – С. 105. 

Виконано економіко-статистичний аналіз 

виробничих, інноваційно-інвестиційних та 

експортних передумов здійснення технологічної 

модернізації національної економіки на 

сучасному етапі. Виокремлено основні 

економічні тенденції та визначено наслідки 

трансформаційних перетворень у сфері 

наукомісткого виробництва української 

економіки в період кризи 2008-2009 рр.  

Ключові слова: наукомістке виробництво, 

зовнішньоторговельне сальдо, інновації, 

інвестиції, високо- та середньотехнологічні види 

діяльності, промисловість. 

 

Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю., Кузьміна К.Ю. 

Підтримка прийняття рішень у сфері управління 

персоналом банку. – С. 147. 

Відмічено, що в сучасних умовах персонал 

необхідно розглядати як основний ресурс 

організації. Сформовано основні концептуальні 

підходи до управління персоналом банківської 

установи на основі компетенцій. Створено 

систему підтримки прийняття рішень для 

визначення складу компетенцій співробітників, їх 

виявлення та аналізу.  

Ключові слова: персонал, банк, управління, 

компетенції, прийняття рішень. 

 

Павлов К.В., Андрєєва І.Г. Використання SWOT-

аналізу для розробки стратегії розвитку 

економіки на різних рівнях управлінської ієрархії. 

– С. 30. 

Проаналізовано умови розробки сценарію 

розвитку економіки на різних рівнях 

управлінської ієрархії за допомогою 

найважливішої діагностичної процедури SWOT, 

використовуваної консультаційними фірмами 

світу. Наведені сценарії сприяють ефективному 

аналізу із застосуванням сучасного 

інструментарію для одержання надійних оцінок і 

визначення ефекту.  

Ключові слова: сценарій, розвиток, 

економіка, рівні управлінської ієрархії, 

діагностика, пріоритет, регіон. 

 

Павлюк К.В., Степанова О.В. Розвиток 

державно-приватного партнерства у сфері 

житлово-комунального господарства в Україні. – 

С. 172. 

Досліджено досвід реалізації проектів 

державно-приватного партнерства як в Україні, 

так і у світі. Обґрунтовано перспективні напрями 

застосування різних форм державно-приватного 

партнерства у сфері житлово-комунального 

господарства. Запропоновано організаційно-

економічні заходи вдосконалення системи 

житлово-комунального господарства на основі 

поширення проектів державно-приватного 

партнерства. 

Ключові слова: державно-приватне 

партнерство, житлово-комунальне господарство, 

концесія, лізинг, оренда, енергозбереження.  

 

Пожуєва Т.О. Обмеження монополізму та 

проблеми розвитку конкуренції в Україні. – С. 25. 

Розглянуто проблеми розвитку конкуренції 

та обмеження монополії в Україні в сучасних 

умовах. Проведено аналіз поняття «монополія» з 

історичної точки зору та його ролі в сучасній 

економіці. Досліджено діяльність 

Антимонопольного комітету України. 

Ключові слова: конкуренція, монополія, 

природна монополія, антимонопольний комітет. 

 

Саєнко В.Г. Розвиток продуктивної сили 

казенного підприємства пенітенціарної системи 

держави. – С. 191. 

Розглянуто продуктивну силу казенного 

підприємства пенітенціарної системи держави. 

Виявлено механізми залучення до праці ув’язне-

них і можливості виконання ними роботи за 

технологічним циклом на спрощених технічних 

засобах чи монотонної ручної фізичної праці.  



Ключові слова: продуктивна сила, казенне 

підприємство, пенітенціарна система держави, 

технологія, кваліфікована праця. 

 

Саліхова О.Б. Оцінка високотехнологічної 

виробничої сфери – фундамент для створення 

дієздатної інноваційної стратегії держави. – 

С. 85. 

Надано авторське трактування основних 

понять високотехнологічної виробничої сфери та 

інструментарій щодо її оцінювання. 

Проаналізовано сучасний стан виробництва та 

експорту високотехнологічних товарів України. 

Визначено детермінанти випуску 

високотехнологічних товарів та створення 

доданої вартості господарюючими одиницями.  

Ключові слова: високотехнологічне 

виробництво, провідні промислові технології, 

українські виробники. 

 

Телін М.В. Сучасна оцінка існуючої системи 

бюджетування господарської діяльності 

підприємства. – С. 144. 

Стаття присвячена питанню формування 

системи бюджетування у сучасних суб’єктів 

господарювання. Наведено опис сучасної системи 

бюджетування, проаналізовано переваги та 

недоліки існуючих систем бюджетування. 

Ключові слова: бюджетування, система 

бюджетування, планування, фінанси, бюджет 

 

Ущаповський К.В. Сучасні теоретико-

методологічні підходи до управління персоналом 

на промислових підприємствах. – С. 131. 

Виконано методологічний і методичний 

підходи до вирішення проблеми управління 

персоналом на промислових підприємствах 

України. Пропозиції автора забезпечують 

підвищення ефективності функціонування 

підприємств на базі інноваційного продукту. 

Ключові слова: методологічний підхід, 

методичний підхід, управління персоналом, 

трудові ресурси, моніторинг, діагностика, 

комунікації. 

 

Ярмош В.В. Удосконалення системи управління 

інтелектуальною власністю. – С. 96. 

Розглянуто і проаналізовано системи уп-

равління інтелектуальною власністю зарубіжних і 

вітчизняних учених, розкрито й удосконалено 

понятійний апарат «управління ІВ», визначено 

основні принципи та недоліки існуючих систем 

управління інтелектуальною власністю, 

запропоновано новий, удосконалений механізм 

управління ІВ.  

Ключові слова: інтелектуальна власність, 

об’єкти інтелектуальної власності, нематеріальні 

активи, облік інтелектуальної власності, 

ефективність. 

 

 



АННОТАЦИИ 

 

Адамов Б.И. Малый бизнес как трудовая эконо-

мика и функции власти. – С. 183. 

Рассматриваются содержательная природа 

малого бизнеса, функции власти по его поддерж-

ке и регулированию и количественные результа-

ты его регионального развития. 

Ключевые слова: малый бизнес, социально-

экономическое развитие, управление. 

 
Алымов А.Н., Юрик Я.И. Структурно-динами-

ческая оценка потенциала инновационных и орга-

низационно-экономических изменений. – С. 3. 

Осуществлена структурно-динамическая 

оценка потенциала инновационных и организа-

ционно-экономических изменений. Значительное 

внимание уделено анализу потенциала разработ- 

чиков инновационных знаний как фактора инно-

вационного развития экономики Украины. Уста-

новлены структурно-динамические диспропорции 

кадрового обеспечения научной и научно-

технической сферы Украины 

Ключевые слова: потенциал инновацион-

ных изменений, финансирование научно-техни-

ческой сферы, научные организации. 

 

Бардась А.В. Управление породными потоками с 

целью минимизации энтропийного влияния на 

окружающую среду. – С. 153. 

Обосновано понятие «породный поток» 

для характеристики процессов развития шахты. 

Проанализирована зависимость между количест-

вом добытого угля и объемами извлеченной гор-

ной породы. Научно обоснованы рекомендации 

относительно использования горной породы в 

хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: экологические паспорта, 

угольные шахты, использование породных отва-

лов. 

 

Важинский Ф.А., Ноджак Л.С., Колодийчук А.В. 

Оценка эффективности управления системой 

сбыта машиностроительных предприятий. – 

С. 119. 

Определены основные этапы системы 

управления сбытом продукции машинострои-

тельных предприятий; рассмотрена система пока-

зателей оценивания результативности и эффек-

тивности сбытовой политики. 

Ключевые слова: управление системой 

сбыта, диверсификация, ассортимент товаров, 

эффективность, контроллинг. 

 

Винарик Л.С., Щедрин А.Н. Оценка эффектив-

ности вложений в информационно-телекоммуни-

кационные технологии онлайнового электронного 

бизнеса. – С. 81. 

Рассмотрены подходы к оценке эффектив-

ности вложений в информационно-телекоммуни-

кационные технологии онлайнового электронного 

бизнеса (ОЭБ). Предложенные способы оценки 

позволят устранить недостатки контроля над 

данными инвестициями, предотвратят 

неэффективное и неэкономное использование 

ресурсов, повысят эффективность ОЭБ. 

Ключевые слова: онлайновый электронный 

бизнес, информационно-телекоммуникационные 

технологии, электронные информационные ре-

сурсы, эффективность. 

 
Горянская Т.В. Нормативно-правовое регулиро-

вание и учет таможенной пошлины в Украине в 

рамках ВТО. – С. 136. 

Рассмотрена экономическая роль таможен-

ных пошлин, порядок их применения в условиях 

глобализации. Проведено исследование современ-

ного нормативно-правового регулирования 

таможенных ставок в Украине и их соответствия 

требованиям ВТО. Определены проблемные во-

просы учета таможенных пошлин в Украине. 

Ключевые слова: таможенные пошлины, 

льготы, преференциальные ставки, адвалерные 

пошлины, ВТО. 

 

Гребенюк А.В. Определение уровня теневой эко-

номики в контексте формирования и развития 

системы информационной безопасности 

Украины. – С. 68. 

Определены основные категориальные по-

нятия феномена теневой экономики. Обоснована 

ее тесная связь с безопасностью предприятия, в 

том числе информационной. Раскрыта сущность 

фискального давления на субъектов предприни-

мательской деятельности. Определены основные 

причины перехода предприятий в «тень».  

Ключевые слова: теневая экономика, фис-

кальное давление, структура теневой экономики. 

 

Заднипрянная Т.С. Инвестиционный потенциал 

промышленных предприятий и регионов и его вли-

яние на инновационную деятельность. – С. 102. 

Рассмотрены понятия инвестиционного 

потенциала и инновационной деятельности пред-

приятий, их взаимовлияние и взаимосвязь, роль 

государственной политики в создании возможно-

стей предприятия внедрять инновационные раз-

работки и инвестиционные стратегии. 

Ключевые слова: инвестиционная деятель-

ность, иностранные инвестиции, внутренний и 

внешний инвестиционный потенциал. 



Кобзий А.В. Актуальность необходимости ди-

намического планирования деятельности пред-

приятий в неопределенных условиях. – С. 114. 

Проведены обоснования важности приме-

нения динамичного планирования деятельности 

предприятия в условиях нестабильности, опреде-

лено его место, сущность и значение. Предложена 

модель динамичного планирования, которая раз-

решит наиболее эффективно учитывать 

динамичность рыночных процессов и своев-

ременно осуществлять корректирование плано-

вых показателей. 

Ключевые слова: динамическое планирова-

ние, корректирование, предприятие, план. 

 

Котов Е.В. Программно-целевое планирование 

как инструмент обеспечения устойчивого разви-

тия промышленного региона. – С. 40. 

Статья содержит оценку эффективности 

регионального программно-целевого планирова-

ния и предложения по его совершенствованию. 

Предложения касаются улучшения содержания 

программных документов, информационного 

обеспечения, принципов и методов формирова-

ния региональных программ, усиления контроля 

над реализацией мероприятий программ. 

Ключевые слова: регион, программа, пла-

нирование, устойчивое развитие. 

 

Кравченко В.И., Сагайда П.И., Кравченко В.В. 

Информационная поддержка производственного 

процесса на предприятии средствами радиове-

щания. – С. 72. 

Рассматривается алгоритм и программа, 

лежащие в основе соответствующего АРМа и 

обеспечивающие информационную поддержку 

для решения специфичных задач специалиста, 

формирующего программы радиовещательных 

передач на производственном предприятии. 
 

Ключевые слова: средства радиовещания, 

программы передач, производственное 

предприятие.  

 

Кузьменко А.Г. Технологии управления качест-

венным поведением экономических систем 

государства. – С. 15. 

Предложено авторское определение про-

цессов управления качественным поведением эко-

номических систем. Сформулированы основные 

функции управления качественным поведением, 

которые базируются на авторской концепции пя-

ти якорей, разработанной по результатам экспери-

ментальной проверки оригинальных моделей и 

методов оценки-прогнозирования макроэкономи-

ческих показателей. 

Ключевые слова: управление, 

экономические системы, концепция пяти якорей, 

макроэкономические показатели. 

 

Кузьмин О.Е., Шпак Н.Е. Мотивирование ра-

ботников системы коммуникаций машиностро-

ительного предприятия: организационные и 

финансово-экономические аспекты. – С. 123 

Уточнены сущность и роль мотивации в 

системе коммуникационного менеджмента (КМ), 

разработаны методы оценки персонала, предло-

жена методика создания системы мотивирования 

работников КМ машиностроительных предприя-

тий. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, 

коммуникации, машиностроительное предприятие. 

 

Кулиш Е.В., Телюк В.А., Прилипко П.А. Фак-

торы роста и направления развития националь-

ных экономик России и Бразилии (в составе груп-

пы БРИК). – С. 56. 

Рассмотрены особенности развития нацио-

нальных экономик стран БРИК в условиях крити-

ческого сужения внутреннего спроса. Показаны 

возможности технологического совершенствова-

ния и реструктуризации производства в России и 

Бразилии в рамках сценария догоняющего разви-

тия, характерного для развивающихся стран. 

Ключевые слова: национальные экономики 

России и Бразилии, технологическое 

совершенствование, развивающиеся страны. 

 

Мельничук В.И. Расчет качественных показа-

телей при учете добычи на основе модели днев-

ной поверхности карьера. – С. 63. 

Предлагается алгоритм решения задачи ра-

счета содержания качественных показателей в 

вынутой горной массе за отчетный период, ин-

формационной основой которой являются данные 

цифровой модели месторождения и результаты 

решения задачи учета добычи на основе модели-

рования дневной поверхности карьера с исполь-

зованием В-сплайнов. 

Ключевые слова: алгоритм, рациональные 

В-сплайны, цифровая модель месторождения, 

интерполяция. 

 

Микловда В.П., Газуда М.В. Аграрное природо-

пользование в регионах Украинских Карпат. – 

С. 163. 

С позиций системного подхода рассматри-

ваются отдельные проблемы аграрного природо-

пользования в регионах Украинских Карпат с 

учетом влияния Карпатской горной системы на 

площади сельскохозяйственных угодий, в том 

числе пашни, сенокосов и других категорий зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 



Ключевые слова: Украинские Карпаты, 

аграрное природопользование, сельское 

хозяйство. 

 

Никифорова В.А. Конкурентные преимущества 

металлургии Украины на региональных рынках 

сбыта металлопродукции. – С. 48. 

Выявлены и проанализированы конкурент-

ные преимущества металлургической отрасли Ук-

раины на рынках стран ЕС, СНГ, Северной 

Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной 

Азии. Рассмотрены основные ограничения и 

возможности на каждом из региональных рынков 

по сравнению с главными конкурентами. 

Ключевые слова: конкурентные преимуще-

ства, региональный рынок металлопродукции. 

 

Новикова О.Ф. Использование потенциала 

академической науки в формировании Стратегии 

инновационного развития Донецкого региона до 

2025 года. – С. 78. 

Анализируется работа Стратегической 

сессии «Инновационная стратегия Донецкого 

региона», которая проходила 17-18 марта 2010 г. 

Изложены особенности нетрадиционной формы 

формирования содержания Стратегии 

инновационного развития Донецкой области до 

2025 г. Предложена Декларация о политической 

воле руководителей Донецкого региона к 

инновационному развитию и механизмы её 

реализации.  

Ключевые слова: стратегия, инновационное 

развитие, научный потенциал, сессия. 

 

Одотюк И.В. Наукоемкое производство в Украи-

не: экономические тенденции и последствия про-

явления кризисных трансформаций. – С. 105. 

Выполнен экономико-статистический ана-

лиз производственных, инновационно-инвестици-

онных и экспортных предпосылок осуществления 

технологической модернизации национальной 

экономики на современном этапе. Выделены ос-

новные экономические тенденции и определены 

последствия трансформационных преобразований 

в сфере наукоемкого производства украинской 

экономики в период кризиса 2008-2009 гг. 

Ключевые слова: наукоемкое производство, 

внешнеторговое сальдо, инновации, инвестиции, 

высоко- и среднетехнологичные виды деятельно-

сти, промышленность. 

 

Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю., Кузьмина Е.Ю. 

Поддержка принятия решений в сфере управле-

ния персоналом банка. – С. 147. 

Отмечено, что в современных условиях 

персонал необходимо рассматривать как основ-

ной ресурс организации. Сформированы основ-

ные концептуальные подходы к управлению пер-

соналом банковского учреждения на основе ком-

петенций. Создана система поддержки принятия 

решений по определению состава компетенций 

сотрудников, их выявлению и анализу.  

Ключевые слова: персонал, банк, управле-

ние, компетенции, принятие решений. 

 

Павлов К.В., Андреева И.Г. Использование 

SWOT-анализа для разработки стратегии разви-

тия экономики на разных уровнях управленческой 

иерархии. – С. 30. 

Анализируются условия разработки сцена-

рия развития экономики на разных уровнях 

управленческой иерархии с помощью важнейшей 

диагностической процедуры SWOT, используе-

мой консультационными фирмами мира. Приве-

денные сценарии способствуют проведению 

эффективного анализа с применением 

современного инструментария для получения 

надежных оценок и определения полученного 

эффекта.  

Ключевые слова: сценарий, развитие, эко-

номика, уровни управленческой иерархии, диаг-

ностика, приоритет, регион. 

 

Павлюк К.В., Степанова Е.В. Развитие государ-

ственно-частного партнерства в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства в Украине. – С. 172. 

Исследован опыт реализации проектов го-

сударственно-частного партнерства как в Украи-

не, так и в мире. Обоснованы перспективные на-

правления применения разных форм 

государственно-частного партнерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Предложены 

органи-зационно-экономические мероприятия по 

усовер-шенствованию системы жилищно-

коммунального хозяйства на основе 

распространения проектов государственно-

частного партнерства. 

Ключевые слова: государственно-частное 

партнерство, жилищно-коммунальное хозяйство, 

концессия, лизинг, аренда, энергосбережение. 

 

Пожуева Т.А. Ограничение монополизма и про-

блемы развития конкуренции в Украине. – С. 25. 

Рассмотрены проблемы развития конку-

ренции и ограничения монополии в Украине в 

современных условиях. Проведен анализ понятия 

«монополия» с исторической точки зрения и его 

роль в современной экономике. Исследована дея-

тельность Антимонопольного комитета Украины. 

Ключевые слова: конкуренция, монополия, 

естественная монополия, Антимонопольный ко-

митет. 

 



Саенко В.Г. Развитие производительной силы 

казенного предприятия пенитенциарной системы 

государства. – С. 191. 

Рассматривается производительная сила 

казенного предприятия пенитенциарной системы 

государства. Выявлены механизмы вовлечения к 

труду заключенных и возможности выполнения 

ими работы по технологическому циклу на упро-

щенных технических средствах или монотонном 

ручном физическом труде. 

Ключевые слова: производительная сила, 

казенное предприятие, пенитенциарная система 

государства, технология, квалифицированный 

труд. 

 

Салихова Е.Б. Оценка высокотехнологической 

производственной сферы – фундамент для соз-

дания дееспособной инновационной стратегии 

государства. – С. 85. 

Представлена авторская трактовка основ-

ных понятий высокотехнологичной производст-

венной сферы, а также инструментарий её оцен-

ки. Проанализирован выпуск и внешняя торговля 

высокотехнологичными товарами Украины. Оп-

ределены факторы, влияющие на выручку от реа-

лизации высокотехнологичной продукции и соз-

дание добавленной стоимости украинскими про-

изводителями.  

Ключевые слова: высокотехнологичное 

производство, передовые промышленные техноло-

гии, украинские производители. 

 

Тэлин М.В. Современная оценка существующей 

системы бюджетирования хозяйственной дея-

тельности предприятия. – С. 144. 

Статья посвящена вопросу формирования 

системы бюджетирования у современных субъек-

тов хозяйствования. Приведено описание систе-

мы бюджетирования, проанализированы пре-

имущества и недостатки существующих систем 

бюджетирования. 

Ключевые слова: бюджетирование, система 

бюджетирования, планирование, финансы, бюд-

жет. 

 

Ущаповский К.В. Современные теоретико-ме-

тодологические подходы к управлению 

персоналом на промышленных предприятиях. – 

С. 131. 

Выполнены методологический и 

методический подходы к решению проблемы 

управления персоналом на промышленных 

предприятиях Украины. Предложения автора 

обеспечивают повышение эффективности 

функционирования предприятий на базе 

инновационного продукта. 

Ключевые слова: методологический подход, 

методический подход, управление персоналом, 

трудовые ресурсы, мониторинг, диагностика, 

коммуникации. 

 

Ярмош В.В. Усовершенствование системы 

управления интеллектуальной собственностью. – 

С. 96. 

Рассмотрены и проанализированы системы 

управления интеллектуальной собственности 

зарубежных и отечественных ученых, раскрыт и 

усовершенствован понятийный аппарат «управ-

ление IB», определены основные принципы и 

недостатки существующих систем управления 

интеллектуальной собственностью, предложен 

новый, усовершенствованный механизм управле-

ния IB. 

Ключевые слова: Интеллектуальная 

собственность, объекты интеллектуальной 

собственности, нематериальные активы, учет 

интеллектуальной собственности, эффективность. 

 



ABSTRACTS 

 

Adamov B.I. Small business as labour economics 

and function of powers. – P. 183. 

The paper considers the content nature of 

small business and functions of powers as for its 

support and regulation, as well as quality results 

within the regional development.  

Keywords: small business, socio-economic 

development, management. 

 

Аlymov O.M., Yuryk Y.I. Structural and dynamic 

assessment of the potential of innovation and 

organizational-economic changes. – P. 3. 

Structural and dynamic assessment of the 

potential of innovation and organizational-economic 

changes has been made. Special attention was paid to 

analysis of the potential of those who develop 

innovative knowledge as a factor of innovation 

development of the economy of Ukraine. 

Keywords: potential of innovation changes, 

financing scientific-technical sphere, scientific 

organizations. 

 

Bardas A.V. Managing rock flows with purpose of 

minimizing entropy’s impact on the environment. – P. 

153. 

The term “rock flow” has been proposed to describe 

the essence of mining works development. The 

dependence between the coal extracted and volumes 

of extracted rock is analyzed. The recommendations 

on utilization of mining rocks in the economic 

activities have been scientifically substantiated. 

Keywords: ecological passports, coal mines, 

waste rock utilization. 

 

Horaynska T.V. Normative-legal regulation and 

calculation of customs duty in Ukraine within 

WTO. – P. 136. 

The economic role of customs duties is 

considered as well as the order of their application 

under globalization. The present normative-legal 

regulation of customs rates in Ukraine and their 

conformity to the WTO requirements was examined. 

The problem questions concerning customs duties in 

Ukraine have been determined.  

Keywords: customs duties, privileges, 

preference rates, ad valorem duties, WTO. 

 

Hrebenuyk O.V. Evaluation of shadow economy 

level in Ukraine in the context of formation and 

development of the information security system. – 

P. 68. 

Basic categorical concepts of such phenomena 

as shadow economy have been defined. Its close 

connection with enterprise’s security including 

information one is grounded. The essence of fiscal 

pressure on entrepreneurs is revealed. The reasons 

why the enterprises go into “shadow” are stated. 

Keywords: shadow economy, fiscal pressure, 

structure of shadow economy. 

 

Kobziy O.V. Urgency of necessity of dynamic 

planning enterprise’s operation under uncertainty. – 

P. 114. 

The grounds are given to apply dynamic 

planning for enterprises under uncertainty, its place, 

essence and importance are shown. The model of 

dynamic planning is offered, it will allow to take into 

account dynamics of market processes and to make 

correction of plan targets. 

Keywords: dynamic planning, correction, 

enterprise, plan. 

 

Kotov E.V. The program-target planning as a tool 

for sustainable development of the industrial region. 

– P. 40. 

The article contains an assessment of the 

effectiveness of regional program-target planning and 

proposals to improve it. The proposals concern the 

improvement of the content of program documents, 

information support, principles and methods of 

formation of regional programs, greater control over 

implementation of the programs. 

Keywords: region, program, planning, 

sustainable development 

 

Kravchenko V.I., Sagaida P.I., Kravchenko V.V. 

Information support to enterprise’s production 

process by means of broadcasting. – P. 72. 

The article describes an algorithm and 

software underlying a corresponding automated 

working place and providing information support to 

solution of specific tasks facing a specialist who form 

broadcasting program at an enterprise.  

Keywords: means of broadcasting, 

broadcasting programs, production enterprise. 

 

Kulish E.V., Telyuk V.A., Prylipko P.O. Factors of 

growth and directions for development of the 

national economies of Russia and Brazil (in the BRIC 

group). – P. 56. 

Peculiarities of development of the national 

economies of BRIC countries under the conditions of 

critical decrease in the domestic demand are 



considered. Possibilities for technological 

improvement and production restructuring in Russia 

and Brazil within the catch-up development typical 

for developing countries are shown. 

Keywords: national economies of Russia and 

Brazil, technological improvement, developing 

countries. 

 

Kuzmenko G.G. Technology of managing quality 

behaviour of the state’s economic systems. – P. 15. 

The author presents his own definition of 

management of quality behaviour of economic 

systems. He formulates basic functions of quality 

behaviour management which are based on author’s 

five anchors conception. It was elaborated based on 

the results of examination of original models and 

methods used for estimation of forecasting 

macroeconomic indicators. 

Keywords: management, economic systems, 

five anchors conception, macroeconomic indicators. 

 

Kuzmin O.E., Shpak N.O. Motivation of the 

personnel engaged in machine-building enterprise’s 

communication system: organizational and financial-

economic aspects. – P. 123. 

The nature and role of motivation in the 

Communication Management (CM) is specified; 

methods developed for evaluating personnel are 

proposed as well as the technique of motivating CM 

employees of machine-building enterprises. 

Keywords: motive, motivation, 

communication, machine-building enterprises. 

 

Melnychuk V.I. Calculation of quality indicators 

when accounting extraction on the basis of day-

surface open pit model. – P. 63. 

The algorithm is offered to calculate quality 

indicators in the extracted mining mass for the 

reporting period, the information base being the data 

of a figure deposit model and results received from 

solution of the task of extraction on the basis of 

modeling day-surface open pit using B-splines. 

Keywords: algorithm, rational B-splines, 

figure deposit model, interpolation. 

 

Miklovda V.P., Hazuda M.V. Agrarian use of na-

ture in the regions of the Ukrainian Carpathians. – 

P. 163. 

Some problems of the agrarian use of nature 

in the regions of the Ukrainian Carpathians are 

considered taking into account the impact of the 

Carpathian mountain range on the areas of 

agricultural lands including arable lands, hayfields 

and other categories of agricultural lands.  

Keywords: the Ukrainian Carpathians, 

agrarian use of nature, agriculture. 

Nikiforova V.A. Competitive advantages of Ukra-

ine’s metallurgy on the regional markets of metal 

products. – P. 48. 

Competitive advantages of Ukraine’s 

metallurgical branch in the markets of EU, CIS, 

North Africa, the Middle East and the South-East 

Asia have been evaluated and analyzed. The basic 

restrictions and possibilities on each of the regional 

markets are considered in comparison with main 

competitors. 

Keywords: competitive advantages, regional 

market of metal products. 

 

Novikova O.F. Usage of the academic science’s 

potential in working out of the Strategy of innovation 

development of Donetsk region till 2025. – P. 78. 

The paper analyzes the work of the Strategic 

session “Innovation strategy of Donetsk region” that 

took place on 17-18 March 2010. Non-traditional 

forms of formation of the content of the Strategy of 

innovation development of Donetsk region till 2025 

are described. Declaration of a political will of 

Donetsk region’s administration as for innovation 

development and mechanisms of its realization is 

offered. 

Keywords: strategy, innovation development, 

scientific potential, session. 

 

Odotuyk I.V. Science-intensive production in 

Ukraine: economic tendencies and consequences of 

crisis transformations. – P. 105. 

The economic-statistical analysis of industrial, 

innovative-investment and export preconditions for 

realizing technological modernization of the national 

economy at the present stage has been made. The 

basic economic tendencies and consequences of 

transformations in the sphere of science-intensive 

production of the Ukrainian economy during the 

crisis 2008-2009 have been defined.  

Keywords: science-intensive production, 

foreign trade balance, innovations, investments, high 

- and medium technological types of activity, 

industry. 

 

Ostankova L.A., Shevchenko N.Y., Kuzmina K.Y. 

Support to decisions making in the field of bank‘s 

personnel management. – P. 147. 

It is marked that in present conditions 

personnel should be considered as a basic resource of 

the organization. Basic conceptual approaches to 

management of bank’s personnel on the basis of 

competences have been formed. The system of 



support to decisions making on determination of 

composition of employees’ competences, their 

exposure and analysis has been created. A set of 

workers who do not correspond to key competences 

was formed. 

Keywords: personnel, bank, management, 

competences, decisions making. 

 

Pavlov K.V., Andreeva I.G. The use of SWOT-

analysis for designing the strategy of economic 

development on different levels of administrative 

hierarchy. – P. 30. 

The article analyzes conditions for working 

out a scenario of economic development on different 

levels of administrative hierarchy by means of an 

important diagnostic procedure SWOT used by 

consulting firms all over the world. The scenarios 

given favour carrying out an efficient analysis using 

modern tools for getting reliable estimations and 

determination of the effect received.  

Keywords: scenario, development, economy, 

levels of administrative hierarchy, diagnostics, 

priority, region. 

 

Pavlyuk K.V., Stepanova О.V. Development of 

public-private partnership in the field of housing and 

public utilities in Ukraine. – P. 172. 

The experience in realization of public-private 

partnership projects has been studied both in Ukraine 

and in the world. Perspective directions of 

application of different forms of public-private 

partnership in the field of housing and public utilities 

have been grounded. The organizational-economic 

measures on improvement of the system of housing 

and public utilities are offered on the basis of 

spreading the public-private partnership projects. 

Keywords: public-private partnership, housing 

and public utilities, concession, leasing, lease, 

energy-saving.  

 

Pozhueva T.O.  Monopoly restriction and problems 

of competition development in Ukraine. – P. 25. 

The article reviews the problems of 

competition development and monopoly restriction 

under present conditions in Ukraine. The historical 

analyzes of the notion “monopoly” along with its role 

in the modern economy was carried out. The activity 

of the Antimonopoly Committee of Ukraine was 

studied. 

Keywords: competition, monopoly, natural 

monopolies, the Antimonopoly Committee. 

 

Salikhova O.B. Estimation of high-technology 

production sphere is the basis for creating efficient 

innovation strategy of the state. – P. 85. 

The paper presents the author’s treatment of 

basic concepts of high-technology production and 

instruments to estimate it. It also analyzes the 

production and export of national high-technology 

products. The factors which have influence on 

proceeds of high-technology products sale and 

creation of value added by business entities have 

been defined.  

Keywords: high-technology production, 

advanced manufacturing technologies, Ukrainian 

producers. 

 

Sayenko V.G. Development of the state enterprise’s 

productive forces in the state penitentiary system. – 

P. 191. 

The productive forces of the state enterprise in 

the state penitentiary system are considered. The 

mechanism of involving the prisoners into the work 

has been found as well as the opportunities for them 

to do a job using simplified facilities or engage in the 

monotonous manual physical work. 

Keywords: productive force, state enterprise, 

state penitentiary system, technology, qualified work. 

 

Telin M.V. Modern estimation of the present system 

of budgeting enterprise’s economic activity. – P. 144. 

The paper deals with building the system of 

budgeting for modern economic entities. It describes 

the system of budgeting, the drawbacks and 

advantages of existent systems are also analyzed. 

Keywords: budgeting, budgeting system, 

finances, budget. 

 

Uschapovsky K.V. Today’s theoretical and 

methodological approaches to managing personnel at 

industrial enterprises. – P. 

Methodological and methodical approaches to 

solution of the problem of personnel management at 

industrial enterprises of Ukraine are presented. The 

author’s proposals provide increase of enterprise’s 

efficiency on the basis of innovation product. 

Keywords: methodological approach, methodical 

approach, managing personnel, labour resources, 

monitoring, diagnostics, communications. 

 

Vazhynsky F.A., Nodzhak L.S., Kolodiychuk A.V. 

Estimation of efficiency of management of the 

machine-building enterprises’ sale system. – P. 119. 

The basic stages of control system for sale of 

products of machine-building enterprises have been 



defined; the system of indexes used for evaluation of 

effectiveness and efficiency of sale policy is 

considered. 

Keywords: management of sales system, 

diversification, range of goods, efficiency, 

controlling. 

 

Vinarik L.S., Schedrin O.M. Estimation of 

efficiency of investments in information-telecommu-

nication technologies of on-line electronic business. 

– P. 81. 

Approaches to estimation of efficiency of 

investments in the information-telecommunication 

technologies of on-line electronic business are 

considered (further – OEB). The methods of 

estimation offered in the paper will allow to remove 

the drawbacks of control over above investments, 

prevent inefficient and noneconomic use of 

resources, increase the efficiency of OEB. 

Keywords: on-line electronic business, 

information-telecommunication technologies, 

electronic information resources, efficiency. 

 

Yarmosh V.V. Improving the system of managing 

intellectual property. – P. 96. 

The systems of managing intellectual property 

(IP) created by foreign and domestic scientists are 

presented and analyzed. The notion “managing IP” is 

described and improved, and new principles and 

drawbacks of existent systems have been defined. A 

new mechanism already improved is offered to 

manage IP. 

Keywords: intellectual property, objects of 

intellectual property, intangible assets, accounting 

intellectual property, efficiency. 

 

Zadnipryanna T.S. Investment potential of 

industrial enterprises and regions and its impact on 

innovation activity. – P. 102. 

The concepts of enterprise’s investment 

potential and innovation activity are considered, as 

well as their mutual influence and interrelation. The 

role of the government policy in creating possibilities 

for enterprises to introduce innovations and 

innovation strategies is reviewed. 

Keywords: investment activity, foreign 

investments, internal and external investment 

potential. 




