
АНОТАЦІЇ

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

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

Ключові слова: ефективність, авіапромисловий комплекс, показники ефективності, нові
технології, 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
проаналізовано еволюцію даного поняття. Досліджено поняття «конкурентоздатність», яке
проаналізоване з точки зору семантичного, частотного аналізу й ураховано особливості
діяльності підприємств харчової промисловості. Розроблено алгоритм комплексного аналізу
поняття «конкурентоздатність підприємства», удосконалено його визначення, яке може бути
застосоване для всіх галузей економіки України. Представлено сутність конкурентоздатності
як бази для визначення завдань та формування методики комплексної оцінки
конкурентоздатності підприємств харчової промисловості.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоздатність підприємства, національна, галузева та
фірмова конкурентоздатність, алгоритм комплексного аналізу конкурентоздатності, харчова
промисловість.

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

Розглянуто чинники, які впливають на розвиток регіонів та формування регіональної
політики. Особливу увагу приділено інституціональним чинникам, які визначають
проблемність старопромислових територій. Обґрунтовано, що формування державної
політики щодо старопромислових регіонів має передбачати дослідження особливостей
інституціонального середовища таких територій 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, забезпечення 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 механічні 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
неоіндустріалізму й необхідність створення адекватного біржового механізму для їх обігу. –
С. 26.

Розглянуто різні погляди на сутність і характеристики сучасного етапу розвитку світової
господарської системи, що існують у науковому середовищі, а також різні аспекти
капіталізації компаній у сформованих умовах. Відзначено недосконалість і навіть небезпеку
фінансових інструментів, 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 – квазіматеріальних активів.

Ключові слова: нематеріальні активи, інтелектуальна власність, інноваційний розвиток,
капіталізація, 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
стратегічного 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 існуючих  концепцій стратегічного планування, трансформації підходів до
його організації на підприємствах запропоновано рекомендації щодо більш ефективного
використання механізму стратегічного 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,

особливості процесів, які відбувалися на них у період фінансово-економічної кризи й у пост-
кризовий період, 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 сегменту фондового ринку, зберігаючи при цьому багато
притаманних йому негативних особливостей.

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 виявляються особливості їх визначення в гірничо-хімічних галузях.

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

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
управління вартістю акціонерного товариства. – С. 66.

На основі дослідження базових моделей корпоративного управління – американської та
німецької – 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
середнього підприємництва. – С. 168.

На основі аналізу стану регуляторного середовища для  розвитку  малого і середнього
підприємництва 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
державного 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
управління 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.


