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Денисов В.Т., Ильичева М.Н., Денисов Д.Д. Эффективность как основа развития авиа-
промышленного комплекса во внешнеэкономических связях. – С. 103.

Рассматриваются содержание эффективности производства, факторы, оказывающие влияние
на ее повышение в условиях развития авиапромышленного комплекса и расширение внешнеэконо-
мических связей, меры, направляемые на обеспечение ее конкурентоспособности.

Ключевые слова: эффективность, авиапромышленный комплекс, показатели эффективности,
новые технологии, производство, продажи, модернизация.

Комаренко И.С. Сущность понятия «конкурентоспособность предприятий» и его особен-
ности для предприятий пищевой промышленности Украины. – С. 251.

Рассмотрены научные взгляды по определению категории «конкуренция» и хронологически
проанализирована эволюция данного понятия. Исследовано понятие «конкурентоспособность», ко-
торое проанализировано с точки зрения семантического, частотного анализа и учтены особенности
деятельности предприятий пищевой промышленности. Разработан алгоритм комплексного анализа
понятия «конкурентоспособность предприятия», усовершенствовано его определение, которое мо-
жет быть использовано для всех отраслей экономики Украины. Представлена сущность конкурен-
тоспособности как базы для определения задач и формирования методики комплексной оценки
конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, национальная, отрасле-
вая и фирмовая конкурентоспособность, алгоритм комплексного анализа конкурентоспособности,
пищевая промышленность.

Кузьменко Л.М., Солдак М.О. Старопромышленные регионы Украины: институциональ-
ные особенности развития. – С. 9.

Рассматриваются факторы, которые влияют на развитие регионов и формирование регио-
нальной политики. Значительное внимание уделено институциональным факторам, которые опре-
деляют на проблемность старопромышлленых территорий. Обосновано, что формирование госу-
дарственной политики в отношении старопромышленных регионов должно предусматривать ис-
следование особенностей институциональной среды таких территорий и создание институтов в со-
ответствии со спросом на них в старопромышшенных регионах.

Ключевые слова: старопромышленный регион, региональная политика, институты, институ-
циональные факторы, институциональная среда.

Кучер В.А. Методические основы  оценки эффективности  инвестиционной деятельности
по расширенному воспроизводству мощности предприятия. – С. 115.

Рыночные преобразования должны произойти в инвестиционной сфере, которая играет клю-
чевую роль в экономике. Эффективность работы предприятий в значительной мере определяется
масштабами инвестиций, которые открывают возможность повышения производительности рабо-
ты, увеличению объемов производства, обеспечению экономического роста, а также оказывают со-
действие созданию дополнительных рабочих мест.

Ключевые слова: рыночные преобразования, инвестиционная политика, проект, объем произ-
водства, воспроизведенный процесс, шахта, прибыль, чистая текущая стоимость, эффективность.

Лимарь В.В. Оценка влияния финансирования инновационной деятельности за счет средств
иностранных инвесторов на объем экспорта украинских высокотехнологичных товаров. – С. 206.

Определена оценка влияния финансирования инновационной деятельности за счет средств
иностранных инвесторов на объем экспорта товаров группы 84 согласно УКТВЭД (котлы, машины,
аппараты и механические устройства); предложены меры, которые должно принять Госинвести-
ций, и изменения в Закон Украины «О режиме иностранного инвестирования».

Ключевые слова: государственная политика регулирования международного трансфера зна-
ний, знаниемая продукция, финансирование инновационной деятельности, иностранное инвестиро-
вание.



Ляшенко В.И., Тульку Я.И., Охременко С.В. Квазиматериальные активы современного
неоиндустриализма и необходимость создания адекватного биржевого механизма для их обраще-
ния. – С. 26.

Рассмотрены различные точки зрения на сущность и характеристики современного этапа раз-
вития мировой хозяйственной системы, существующие в научной среде, а также различные аспек-
ты капитализации компаний в сложившихся условиях. Отмечено несовершенство и даже опасность
финансовых инструментов, которые на сегодняшний день чаще всего используются для получения
дополнительных финансовых ресурсов и стали одной из основных причин финансово-
экономического кризиса. Сделано предположение о том, что есть альтернативная возможность по-
лучения дополнительных финансовых ресурсов для развития компаний. Одна из этих возможнос-
тей – использование нового формата активов для капитализации компаний – квазиматериальных
активов.

Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальная собственность, инновационное
развитие, капитализация, неоиндустриализм, биржа квазиматериальных активов.

Майер И.Н. Анализ инвестиционно-инновационной  деятельности в машиностроительной
отрасли Украины. – С. 213.

В статье проанализировано состояние инвестиционно-инновационной деятельности в маши-
ностроительной отрасли Украины. Предложены направления по активизации инвестиционной дея-
тельности на машиностроительных предприятиях.

Ключевые слова: инвестиции, инновации,  машиностроительная отрасль, предприятия.

Мельник Е.С. Основные направления структурной политики Украины в контексте
обеспечения ее конкурентоспособности. – С. 232.

Определены главные системные угрозы и ограничения для долгосрочного роста экономики
Украины, предложены концептуальные направления по формированию эффективной структуры
экономики, сформулированы основные задачи структурной политики государства для укрепления
ее конкурентоспособности.

Ключевые слова: структурная политика, конкурентоспособность, технологическая
модернизация, диверсификация производства.

Моисеев Г.В., Моисеев В.Г., Фиалка Л.В. Современные проблемы реализации механизма
стратегического планирования в корпоративном секторе промышленности. – С. 148.

Исследованы теоретические и практические вопросы реализации механизма стратегического
планирования в современных условиях на предприятиях корпоративного сектора промышленности.
На основе анализа имеющихся  концепций стратегического планирования, трансформации подхо-
дов к  его организации на предприятиях предложены рекомендации по  более эффективному ис-
пользованию механизма стратегического планирования и более широкой его реализации в корпо-
ративном секторе промышленности.

Ключевые слова: стратегическое планирование, промышленность, проблемы предприятия.

Назарчук М.И. Фондовый рынок Украины в 2008-2010 годах. – С.183.
Проанализированы состояние отечественного фондового рынка и его организованного

сегмента, особенностей процессов, происходивших на них в период финансово-
экономического кризиса и в посткризисный период, тенденции и перспективы их дальнейшего
развития. Прогнозируется, что в среднесрочной и даже в долгосрочной перспективе украин-
ский организованный рынок ценных бумаг, скорее всего, останется небольшим по объему,
многократно уступая неорганизованному сегменту фондового рынка, сохранив при этом при-
сущие ему многие негативные особенности.

Ключевые слова: Фондовый рынок, организованный рынок ценных бумаг, финансово-
экономический кризис, посткризисный период, ценные бумаги, тенденции и перспективы раз-
вития.

Павлов К.В., Селин И.В. Регулирование и контроллинг издержек производства продукции в
горно-химических отраслях. – С. 137.



Рассматриваются формы регулирования и контроллинга издержек производства продукции, а
также выявляются особенности их определения в горно-химических отраслях.

Ключевые слова: регулирование, контроллинг, издержки производства продукции, горно-
химические отрасли.

Пидоричева И. Ю. Потенциал развития инновационной системы Донецкого региона. –
С.225.

Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с формированием региональных инноваци-
онных систем. Выделены и проанализированы показатели, характеризующие научно-технический и
инновационный потенциал Донецкого региона. Очерчены проблемы и перспективы формирования
в регионе инновационной системы.

Ключевые слова: инновационная система, инновационная политика, регион, развитие, науч-
но-техническая и инновационная деятельность.

Тараш Л.И. Национальная модель корпоративного управления в выборе основной цели
управления стоимостью акционерного общества. – С. 66.

На основе исследования базовых моделей корпоративного управления – американской и не-
мецкой – дана характеристика национальной модели как  ориентира для установления основной
цели системы, реализующей стоимостный подход в  управлении отечественными акционерными
обществами.

Ключевые слова: механизм управления стоимостью компании, национальная модель корпо-
ративного управления, основная цель управления.

Толмачева А.Ф. Пути сокращения административных барьеров в развитии малого и сред-
него предпринимательства. – С. 168.

На основе анализа состояния регуляторной среды для  развития  малого и среднего предпри-
нимательства Украины выявлены основные административные барьеры, препятствующие эффек-
тивному развитию предпринимательских структур, и сформулированы предложения по их сокра-
щению.

Ключевые слова: регуляторная среда, предпринимательские структуры, административные
барьеры.

Червова Л.Г., Дубинина М.В. Теоретико-методические основы оценки эффективности го-
сударственного управления. – С. 84.

Рассмотрены основные научно-методические подходы к оценке эффективности деятельности
органов управления. С целью совершенствования отечественной системы оценки деятельности ор-
ганов государственного управления проанализирован и обобщен зарубежный опыт, преимущест-
вом которого является многофакторность. Выявлены особенности, характерные для оценки дея-
тельности органов управления Украины.

Ключевые слова: государственное управление, многофакторность, эффективность, зарубеж-
ный опыт.

Швец В.Я., Баранец Г.В. Методология построения логистико-ориентированной системы
управления материально-финансовыми потоками предприятия. – С. 124.

Рассмотрены методологические основы построения логистически ориентированной системы
управления материально-финансовыми потоками. Определено, что взаимодействие между матери-
альной и финансовой подсистемами, основанное на принципах комплексности и интегративности,
позволяет минимизировать негативное влияние факторов вариабельности путем организации
внешних и внутренних регулирующих потоков.

Ключевые слова: логистика, логистическая система, материальный поток, финансовый поток,
вариабельность, «узкое звено», потери, организационно-экономическая устойчивость, финансовая
устойчивость.



АНОТАЦІЇ

Денісов В.Т., Ільічева М.Н., Денісов Д.Д. Ефективність як основа розвитку авіапромисло-
вого комплексу в зовнішньоекономічних зв'язках. – С. 103.

Розглянуто ефективність виробництв, що впливають  на її підвищення в умовах розвитку аві-
апромислового комплексу і розширення зовнішньоекономічних зв'язків, заходи, що спрямовуються
на забезпечення її конкурентоспроможності.

Ключові слова: ефективність, авіапромисловий комплекс, показники ефективності, нові тех-
нології, виробництво, продажі, модернізація.

Комаренко І.С. Сутність поняття «конкурентоздатність підприємств» і його особливості
для підприємств харчової промисловості України. – С. 251.

Розглянуто наукові погляди щодо визначення категорії «конкуренція» і хронологічно проана-
лізовано еволюцію даного поняття. Досліджено поняття «конкурентоздатність», яке проаналізоване
з точки зору семантичного, частотного аналізу й ураховано особливості діяльності підприємств ха-
рчової промисловості. Розроблено алгоритм комплексного аналізу поняття «конкурентоздатність
підприємства», удосконалено його визначення, яке може бути застосоване для всіх галузей еконо-
міки України. Представлено сутність конкурентоздатності як бази для визначення завдань та фор-
мування методики комплексної оцінки конкурентоздатності підприємств харчової промисловості.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоздатність підприємства, національна, галузева та фі-
рмова конкурентоздатність, алгоритм комплексного аналізу конкурентоздатності, харчова промис-
ловість.

Кузьменко Л.М., Солдак М.О. Старопромислові регіони України: інституціональні особли-
вості розвитку. – С. 9.

Розглянуто чинники, які впливають на розвиток регіонів та формування регіональної політи-
ки. Особливу увагу приділено інституціональним чинникам, які визначають проблемність староп-
ромислових територій. Обґрунтовано, що формування державної політики щодо старопромислових
регіонів має передбачати дослідження особливостей інституціонального середовища таких терито-
рій та створення інститутів відповідно до попиту на них у старопромислових регіонах.

Ключові слова: старопромисловий регіон, регіональна політика, інститути, інституціональні
чинники, інституціональне середовище.

Кучер В.А. Методичні основи  оцінки ефективності  інвестиційної діяльності з розширеного
відтворення потужності підприємства. – С. 115.

Ринкові перетворення мають відбутися в інвестиційній сфері, що відіграє ключову роль в
економіці. Ефективність роботи підприємств значною мірою визначається масштабами інвестицій,
які надають можливість підвищення продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва, забез-
печення економічного зростання, а також сприяє створенню додаткових робочих місць.

Ключові слова: ринкові перетворення, інвестиційна політика, проект, обсяг виробництва,
відтворювальний процес, шахта, прибуток, чиста поточна вартість, ефективність.

Лимар В.В. Оцінка впливу фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів іноземних
інвесторів на обсяг експорту українських високотехнологічних товарів. – С. 206.

Визначено оцінку впливу фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів іноземних
інвесторів на обсяг експорту товарів групи 84 згідно з УКТЗЕД (котли, машини, апарати і механіч-
ні пристрої); запропоновано заходи, які має виконувати Держінвестицій, і зміни до Закону України
«Про режим іноземного інвестування».

Ключові слова: державна політика регулювання міжнародного трансферу знань, знанняємна
продукція, фінансування інноваційної діяльності, іноземне інвестування.

Ляшенко В.І., Тульку Я.І., Охременко С.В. Квазіматеріальні активи сучасного неоіндуст-
ріалізму й необхідність створення адекватного біржового механізму для їх обігу. – С. 26.



Розглянуто різні погляди на сутність і характеристики сучасного етапу розвитку світової гос-
подарської системи, що існують у науковому середовищі, а також різні аспекти капіталізації ком-
паній у сформованих умовах. Відзначено недосконалість і навіть небезпеку фінансових інструмен-
тів, які на сьогоднішній день найчастіше використовуються для одержання додаткових фінансових
ресурсів і стали однією з основних причин фінансово-економічної кризи. Зроблено припущення,
що є альтернативна можливість отримання додаткових фінансових ресурсів для розвитку компаній.
Одна із цих можливостей – використання нового формату активів для капіталізації компаній – ква-
зіматеріальних активів.

Ключові слова: нематеріальні активи, інтелектуальна власність, інноваційний розвиток, капі-
талізація, неоіндустріалізм, біржа квазіматеріальних активів.

Майєр І.Н. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності у машинобудівній галузі України. –
С. 213.

Проаналізовано стан інвестиційно-інноваційної діяльності в машинобудівній галузі України.
Запропоновано напрями з активізації інвестиційної діяльності на машинобудівних підприємствах.

Ключові слова: інвестиції, інновації, машинобудівна галузь, підприємства.

Мельник О.С. Основні напрями структурної політики України в контексті забезпечення її
конкурентоспроможності. – С. 236.

Визначено головні системні загрози й обмеження для довгострокового зростання економіки
України, запропоновано концептуальні напрями формування ефективної структури економіки,
сформульовано основні завдання структурної політики держави для зміцнення її
конкурентоспроможності.

Ключові слова: структурна політика, конкурентоспроможність, технологічна модернізація,
диверсифікація виробництва.

Моісеєв Г.В., Моісеєв В.Г., Фіалка Л.В. Сучасні проблеми реалізації механізму стратегіч-
ного планування в корпоративному  секторі промисловості. – С. 148.

Досліджено теоретичні та практичні питання реалізації механізму стратегічного планування в
сучасних умовах на підприємствах корпоративного сектору промисловості. На основі аналізу існу-
ючих  концепцій стратегічного планування, трансформації підходів до  його організації на підпри-
ємствах запропоновано рекомендації щодо більш ефективного використання механізму стратегіч-
ного планування та більш широкої його реалізації в корпоративному секторі промисловості.

Ключові слова: стратегічне планування, промисловість, проблеми підприємства.

Назарчук М.І. Фондовий ринок України у 2008-2010 роках. – С. 183.
Проаналізовано стан вітчизняного фондового ринку та його організованого сегмента, особли-

вості процесів, які відбувалися на них у період фінансово-економічної кризи й у посткризовий пе-
ріод, тенденції та перспективи їх подальшого розвитку. Прогнозується, що в середньостроковій і
навіть у довгостроковій перспективі український організований ринок цінних паперів, скоріше за
все, залишиться відносно невеликим за обсягом, багаторазово поступаючись неорганізованому се-
гменту фондового ринку, зберігаючи при цьому багато притаманних йому негативних особливос-
тей.

Ключові слова: фондовий ринок, організований ринок цінних паперів, фінансово-економічна
криза, післякризовий період, цінні папери, тенденції і перспективи розвитку.

Павлов К.В., Селін І.В. Регулювання і контролінг витрат виробництва продукції в гірничо-
хімічних галузях. – С. 137.

Розглядаються форми регулювання й контролінгу витрат виробництва продукції, а також ви-
являються особливості їх визначення в гірничо-хімічних галузях.

Ключові слова: регулювання, контролінг, витрати виробництва продукції, гірничо-хімічні га-
лузі.

Підоричева І.Ю. Потенціал розвитку інноваційної системи Донецького регіону. – С. 225.



Розглянуто актуальні питання, пов'язані з формуванням регіональних інноваційних систем.
Виділено і проаналізовано показники, що характеризують науково-технічний та інноваційний
потенціал Донецького регіону. Окреслено проблеми і перспективи формування в регіоні
інноваційної системи.

Ключові слова: інноваційна система, інноваційна політика, регіон, розвиток, науково-технічна
та інноваційна діяльність.

Тараш Л.І. Національна модель корпоративного управління у виборі основної мети управлін-
ня вартістю акціонерного товариства. – С. 66.

На основі дослідження базових моделей корпоративного управління – американської та німе-
цької – подано характеристику національної моделі як орієнтира для встановлення основної мети
системи, що реалізує вартісний підхід в управлінні вітчизняними акціонерними товариствами.

Ключові слова: механізм управління вартістю компанії, національна модель корпоративного
управління, основна мета управління.

Толмачова Г.Ф. Шляхи скорочення адміністративних бар'єрів у розвитку малого і середньо-
го підприємництва. – С. 168.

На основі аналізу стану регуляторного середовища для  розвитку  малого і середнього підп-
риємництва України виявлено основні адміністративні бар'єри, що перешкоджають ефективному
розвитку підприємницьких структур, і сформульовано пропозиції з їх скорочення.

Ключові слова: регуляторне середовище, підприємницькі структури, адміністративні бар'єри.

Червова Л.Г., Дубініна М.В. Теоретико-методичні основи оцінки ефективності державно-
го управління. – С. 84.

Розглянуто основні науково-методичні підходи до оцінки ефективності діяльності органів
управління. З метою вдосконалення вітчизняної системи оцінки діяльності органів державного
управління проаналізовано і узагальнено зарубіжний досвід, перевагою якого є багатофакторність.
Виявлено особливості, притаманні оцінці діяльності органів управління в Україні.

Ключові слова: державне управління, багатофакторність, ефективність, зарубіжний досвід.

Швець В.Я., Баранець Г.В. Методологія побудови логістикоорієнтованої системи управ-
ління матеріально-фінансовими потоками підприємства. – С. 124.

Розглянуто методологічні засади побудови логістикоорієнтованої системи  управління
матеріально-фінансовими потоками. Визначено, що взаємодія між матеріальною та фінансовою
підсистемами, яка ґрунтується на принципах комплексності та інтегративності, дозволяє
мінімізувати негативний вплив чинників варіабельності шляхом організації зовнішніх і внутрішніх
регулюючих потоків.

Ключові слова: логістика, логістична система, матеріальний потік, фінансовий потік,
варіабельність, «вузька ланка», втрати, організаційно-економічна стійкість, фінансова стійкість.



ABSTRACTS

Chervova L.G., Dubinina M.V. Theoretical and methodical bases for estimating the efficiency of
public administration. – P. 84.

The paper presents basic scientific-methodical approaches to estimation of the efficiency of the ac-
tivity of governing bodies. To improve the national system of assessing the activity of public bodies, the
foreign experience was analyzed and generalized the advantage of which is multi-factors. The peculiarities
characteristic of the assessment of public bodies activity in Ukraine are described.

Keywords: public administration, multi-factors, efficiency, foreign experience.

Denisov V.T., Ilyicheva M.N., Denisov D.D. Efficiency as a basis for developing the aviation in-
dustry complex in the foreign economic relations. – P. 103.

The paper considers the content of production efficiency, factors influencing its increase under con-
ditions of development of the aviation industry complex as well as expansion of foreign economic rela-
tions and measures aimed at providing its competitiveness.

Keywords: efficiency, aviation industry complex, efficiency indicators, new technologies, produc-
tion, sales, modernization.

Komarenko I.S. Essence of the concept “enterprise competitiveness” and its features for the enter-
prises of Ukraine’s food industry. – P. 251.

The paper reviews the scientific views on the category “competition”, and the evolution of this con-
cept is analyzed in the chronological order. The concept of “competitiveness” is investigated from the
view of a semantic and frequency analysis, the features of the food enterprises are taken into account. The
algorithm for a complex analysis of the concept “competitiveness” was developed, its definition was im-
proved and can be used for all industries of Ukraine. The essence of competitiveness as the basis for set-
ting tasks and forming methods of a comprehensive estimation of food enterprises competitiveness is de-
scribed.

Keywords: competition, enterprise competitiveness, national, sectoral and firm competitiveness, al-
gorithm of a comprehensive analysis of competitiveness, food industry.

Kucher V.A. Methodical bases for estimating the efficiency of investment activity on the expanded
reproduction capacity of the enterprise. – P. 115.

Market reforms need to happen in the investment sphere which plays a key role in the economy. The
efficiency of enterprises operation is determined largely by a scale of investments which open the possibil-
ity to increase productivity, production volume, to provide the economic growth, and to facilitate the crea-
tion of new jobs.

Keywords: market reforms, investment policy, project, production volume, reproduction process,
mine, income, net present value, efficiency.

Kusmenko L.M., Soldak M.O. Old industrial regions of Ukraine: institutional features of devel-
opment. – P. 9.

The article deals with factors which have influence on the regions development and formation of the
regional policy. Special attention is made to the institutional factors which identify the problems of old
industrial territories development. The authors give grounds that the formation of public policy concerning
the old industrial regions should include study of the features of the institutional environment of above ter-
ritories and establishment of the institutes demanded in the old industrial regions.

Keywords: old industrial region, regional policy, institutes, institutional factors, institutional envi-
ronment.

Lyashenko V.I., Tulku Y.I., Ohremenko S.V. Quasi-tangible assets of modern neo-industrialism
and the necessity of creating an adequate exchange mechanism of their circulation. – P. 26.

The paper considers various points of view on the essence and characteristics of the present stage of
development of the world economic system, as well as various aspects of capitalization of the companies
under present conditions. The authors note the imperfection and even danger of financial instruments



which are currently most often used to obtain additional financial resources and have become one of the
main causes of financial and economic crises. Therefore, the assumption is made that there is an alterna-
tive possibility of obtaining additional financial resources for developing the companies. One of these pos-
sibilities is the use of a new format of assets for capitalization of the companies – quasi-tangible assets.

Keywords: intangible assets, intellectual property, innovative development, capitalization, neo-
industrialism, exchange for quasi-tangible assets.

Lymar V.V. Estimating the impact of innovation financing by foreign investors on the export of
Ukrainian high-tech products. – P. 206.

The article shows how to estimate the impact of innovation financing by foreign investors on the ex-
port of Group 84  products according to the Ukrainian Classification of Products of Foreign Economic Ac-
tivity (boilers, machines, apparatus and mechanical facilities). The government actions that must be taken
are proposed, and changes to the Law of Ukraine “On Regime of Foreign Investment” are offered.

Keywords: government policy of international knowledge transfer regulation, knowledge – intensive
products, financing the innovation activity, foreign investment.

Mayer I.N. Analysis of the investment and innovative activity in the machine-building of Ukraine. –
P. 213.

The article analyzes state of the art in the investment and innovative activity of the machine-building
in Ukraine. The directions on activation of the investment activity at the machine-building enterprises are
offered.

Keywords: investments, innovations, machine-building industry, enterprises.

Melnyk О.S. Basic directions of Ukraine’s structural policy in the context of providing its
competitiveness. – P. 232.

The main systemic threats and restrictions for the long-term economic growth are defined,
conceptual directions for the formation of the efficient economic structure are offered, main tasks of the
state structural policy on strengthening its competitiveness are formulated.

Keywords: structural policy, competitiveness, technological modernisation, diversification of
production.

Moiseev G.V., Moiseev V.G., Fialka L.V. Modern problems of realization of strategic planning
mechanism in the corporate industrial sector. – P. 148.

The paper investigates theoretical and practical problems concerning realization of the strategic
planning mechanism at the enterprises of the corporate sector under present conditions. Based on analysis
of present conceptions of strategic planning, transformations of approaches to its organization at the
enterprises, the recommendations are given to more effective use of the mechanism of strategic planning
and its more wide realization in the corporate industrial sector.

Keywords: strategic planning, industry, problems, enterprises.

Nazarchuk M.I. Stock market of Ukraine in 2008-2010. – P. 183.
The paper analyses state of the art of the domestic stock market and its organized segment, features

of the processes taking place in the period of the financial crisis and post-crisis period, as well as the trends
and perspectives for further development. The forecast says that Ukraine’s organized securities market is
likely to be small in the medium-term and even in the long-term prospects giving, thus, the way to the
unorganized segment of the stock market while retaining its inherent negative characteristics.

Keywords: stock market, organized securities market, financial and economic crisis, post-crisis pe-
riod, securities, trends and prospects of development.

Pavlov K.V., Selin I.V. Regulation and controlling of production costs in the mining and chemical
industries. – P. 137.

The paper describes the forms of regulation and controlling of production costs and shows the fea-
tures of their determining in the mining and chemical industries.

Keywords: regulation, controlling, production costs, mining and chemical industries.



Pidoricheva I.Yu. Potential of development of the innovation system in Donetsk region. – P. 225.
The urgent issues connected with the formation of the regional innovation systems are considered.

The indicators which describe the scientific-technical and innovation potential of Donetsk region are ana-
lysed. The problems and perspectives for forming the innovation system in the region are offered.

Keywords: innovation system, innovation policy, region, development, scientific-technical and in-
novative activity.

Shvets V.Y., Baranets H.V. Methodology for building logistic oriented management of enterprise’s
material and financial flows. – P. 124.

The paper considers methodological bases for building logistic oriented management of material and
financial flows. It has been determined that the interaction between material  and financial subsystems
based on principles of integrity and comprehensiveness allows to minimize a negative influence of varia-
bility factors by the organization of external and internal regulating flows.

Keywords: logistics, logistic system, material flow, financial flow, variability, “bottleneck link”,
losses, organizational and economic stability, financial stability.

Tarash L.I. A national model of corporate governance in selecting the main objective in manage-
ment of a joint stock company’s value. – P. 66.

Based on investigation of basic models of corporate governance, such as American and German
ones, the paper characterizes the national model as a guide for setting the main objective for the system
aimed at realizing a value-based approach to management of domestic joint stock companies.

Keywords: mechanism of management of company’s value, national model of corporate governance,
main objective of management.

Tolmachova H.F. Way of reducing the administrative barriers in the development of small and
middle enterprise. – P. 168.

Based on analysis of the state of regulatory environment for the development of small and middle
enterprise of Ukraine, main administrative barriers hindering the effective development of entrepreneurial
structures are revealed, and proposals are formulated to reduce them.

Keywords: regulatory environment, entrepreneurial structures, administrative barriers.


