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06 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

06.01 Загальні питання економічних наук 

06.18.03.0001/214713. Нелінійне мислення як чинник підвищення якості економічної освіти. Кичкирук Т.В. // Актуальні проблеми 
філософії та соціології. Одеса: Нац. ун-т "Одеська юридична ак-мія", 2015, №7, С.70-73. - укр. УДК 33:372.8. 
У статті розглядаються особливості нелінійного мислення в економічній освіті, аналізується сучасний стан економічної освіти в 

Україні, її досягнення, суперечності й недоліки; обґрунтовуються основні чинники та напрями підвищення якості економічної 
освіти у вітчизняній вищій школі в умовах ринкових трансформацій, характеризується те, які уроки для України може мати 
зарубіжний досвід таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Франція. Виокремлюються ключові позитивні моменти, що 

можуть бути запроваджені для реформування й удосконалення національної системи вищої економічної освіти; наголошується, 
що запозичення має відбуватися не безоглядно, а зі здійсненням глибинного аналізу, з урахуванням національної специфіки і 
традицій вищої економічної освіти, яка, хоча й була тривалий час у полоні хибних ідей і педагогічних практик, усе ж таки має 

певні здобутки, що можуть бути плідно використані. 

06.18.03.0002/215548. Некоторые экономические заблуждения при обучении студентов в высшей школе Украины. Лернер Ю.И. 
// Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: 

НТУ "ХПІ", 2016, №24(1196), С.62-63. - рос. УДК 330.101. 
У статті наведено результати аналізу причин появи і розширення прірви між навчанням і реаліями економічної дійсності, на 
підставі цього аналізу розроблено структурований комплекс заходів практичного і економічного характеру для зменшення 

зазначеної прірви між навчанням і реаліями економічної діяльності підприємств.  

06.18.03.0003/215555. Сутність поняття "капітал". Педан А.В. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, №24(1196), С.93-95. - укр. УДК 338.14.23. 

У статті проаналізовані різноманітні точки зору поняття "капітал". Згруповано та систематизовано в однорідні групи теоретичні  
напрямки стосовно змістовного наповнення терміну. 

06.18.03.0004/216904. Формування понятійного апарату категорії "внутрішній ринок". Дорош В.Ю., Забедюк М.С. // Економічний 

форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.93-96. - укр. УДК 339.3. 
У публікації підлягають розгляду питання ідентифікації поняття "внутрішній ринок". Досліджено особливості його формування, 
виділивши при цьому три етапи розвитку досліджуваного об'єкту. Подано найбільш ефективні критерії класифікації 

внутрішнього ринку. 

06.03 Економічні теорії 

06.18.03.0005/213683. "Друга хвиля" кластерної теорії: пошук нових джерел економічного зростання. Коваленко С.І. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.19-27. - укр. УДК 339.92 

334.78. 
На основі інституційного підходу обґрунтовано, що постіндустріальна економіка еволюціонувала в систему взаємодіючих 
інститутів, що формують новий економічний простір постмодерну в транскордонному вимірі. Виявляються можливості синтезу 

теорії міжнародної економічної інтеграції та кластерної концепції в посткризовий період, передумови розвитку міжнародних 
кластерних систем, перспективи формування мезорівня інтеграції єврорегіонів на основі кластерного підходу. Розглянуто 
сутність і внутрішні взаємозв'язки транскордонного кластеру як фактора зростання конкурентоспроможності єврорегіону. 

Зроблено висновок про нову, постмодерністську реальність, яка полягає в поєднанні постіндустріального виробництва з 
мережевою будовою економічного простору, що розглядається автором як "друга хвиля" кластерної теорії і нове джерело 
економічного зростання. 

06.18.03.0006/213701. Наукові підходи до поняття економічної системи та її розвитку. Яременко О.Ф. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.111-116. - укр. УДК 330.342.338. 
У статті сформовано концептуальні засади дослідження економічної системи, особливості її розвитку; представлено авторське 

бачення сучасної парадигми підприємства, на основі чого визначено ознаки й сутність сучасного підприємства в контексті нових 
умов його функціонування, сформульовано принципи організаційної побудови, виявлено напрями його трансформації. 
Розкрито зміст поняття "економічний розвиток", "економічне зростання". Проаналізовано підходи до вивчення даних 

економічних категорій. 

06.18.03.0007/214008. Економічні основи права нерухомої власності. Гриценко О.А. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. 
юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №1(24), С.46-55. - укр. УДК 330.111.62. 

У статті розглядаються об'єктивні закономірності виникнення права нерухомої власності та її специфічні ознаки. Визнано, що 
нерухома власність є специфічним благом, стосовно якого формується сукупність суперечливих інтересів, які потрапляють у 
сферу різних правових відносин. Доведено, що відносини у сфері створення нерухомої власності повинні бути виокремлені в 

особливу галузь будівельного права, що дозволить комплексно та результативно регулювати взаємовідносини між різними 
суб'єктами. 

06.18.03.0008/214062. Економічні аспекти демократії. Вовк І.А. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. 

Я.Мудрого, 2016, №4(27), С.87-96. - укр. УДК 310.16. 
У статті авторка розглядає окремі економічні аспекти демократії. Досліджується вплив таких явищ, як олігархія, корупція, вільна 
конкуренція, економічний розвиток, соціальна нерівність, на утворення і збереження підзвітної демократії. Наведено умови, за 

яких перехід до демократичного режиму стає можливим. Крізь призму цих умов розглядається ситуація в Україні.  

06.18.03.0009/214512. Трансформація ціннісних орієнтирів розвитку сучасної економіки: форми прояву, проблеми та 
перспективи. Зайцев Ю.К. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №3(26), С.11-26. - 

укр. УДК 330.101:101.1. 
У статті досліджуються проблеми формування та трансформації ціннісних орієнтирів функціонування економічних систем, їх 
суспільних інституційних форм на різних історичних етапах розвитку - доби індустріалізму, становлення постіндустріального, 

інформаційного суспільства. розкриваються специфічні ціннісні форми мотивації до праці, переваги, проблеми та суперечності 
ціннісної орієнтації окремих індивідів та різних соціальних груп в умовах становлення інтелектуальної економіки та 
атомізованого суспільства. 
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06.18.03.0010/216587. Оцінка стійкості економічних систем з урахуванням соціальної та екологічної складових. Мерінова С.В., 

Бондар М.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), 
С.108-112. - укр. УДК 332.1(045). 
У статті досліджено підходи до оцінки економічної системи територіальної одиниці: статистичний та динамічний. Динамічний 

підхід розглядається як постійна змінна системи, що включає в себе, окрім економічної складової, соціальну та екологічну. 
Побудовано інтегральний показник оцінки стійкості економічної системи територіальної одиниці на прикладі України.  

06.18.03.0011/216815. Теоретичні аспекти шерінговой економіки. Швед В.В. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-

т, 2017, №1, С.26-31. - рос. УДК 330. 
Предметом статті виступає аналіз основних складових теорії шерінга і його можливого використання у підприємницькій 
діяльності. У статті розглядається природа виникнення шерінговой економіки, її концептуальний зв'язок з інформаційною 

економікою та її практичним застосуванням - вікіномікою. Також увагу приділено практичним аспектам використання як окремих 
елементів, так і всього механізму шерінга в бізнес-середовищі. Формулюється академічне визначення шерігової економіки, а 
також її ключових принципів функціонування: принцип пірінга, принцип екологічності, принцип саморегулювання, принцип 

раціональності, принцип відкритості, принцип "евангілізації". Обґрунтовується поява нового ключового виміру вартості - довіри. 
Довіра розглядається як універсальна валюта, цінність якої формується учасниками відносин. 

06.18.03.0012/216907. Еволюція моделей модернізації традиційної теорії розміщення виробництва. Кондіус І.С. // Економічний 

форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.106-111. - укр. УДК 332.14. 
У публікації підлягають розгляду основні моделі модернізації традиційної теорії розміщення виробництва. Систематизовані 
напрямки і школи теорій регіонального розвитку, розкрито їх зміст, встановлені основні фактори росту та розвитку, виділені 

сильні сторони та вказані недоліки нових теорій та моделей з позиції їх можливого застосування в реальних умовах соціально-
економічних перетворень в країні. 

06.09 Історія економічної думки 

06.18.03.0013/216083. Еволюція наукових підходів до економічної безпеки. Максимюк М.М. // Актуальні проблеми розв. 
економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.126-130. - укр. УДК 

658:005.922.1:33. 
У статті проаналізовано історію виникнення та еволюцію розвитку поняття економічної безпеки і показано, що формування 
наукових підходів до вивчення даної економічної категорії пройшло декілька етапів. За допомогою історичного методу 

визначено основні ключові події та віхи розвитку наукової думки щодо економічної безпеки, наведено їх причини, передумови 
та наслідки. Проаналізовано праці вчених, присвячені дослідженню економічної безпеки на різних рівнях економіки. Визначено 
економічну безпеку національної економіки як основоположну категорію в системі економічної безпеки.  

06.18.03.0014/216890. Кооперативна ідеологія Наддніпрянської України на початку ХХ ст. Вісин В.В. // Економічний форум. 
Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.5-11. - укр. УДК 94:334.012.34"18 19" (477.82)(066). 
У статті висвітлено поширення кооперативних ідей в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. З'ясовано ідеологію української 

кооперативної думки; показано синтез кооперативних ідей в умовах російської державної приналежності; розкрито ідеологію 
теоретиків і практиків української кооперації В.Доманицького, О.Юркевича, М.Левитського, С.Бородаевського, М.Туган-
Барановського. 

06.18.03.0015/217049. Іван Франко як економіст. Зубрицький М. // Молодь і ринок. Дрогобич: Дрогобицький державний пед. ун-т 
ім. І.Франка, 2017, №2(145), С.139-143. - укр. УДК 821.161.2.09(092)(477.83):330. 
У статті йдеться про вклад Івана Франка в економічну науку кінця ХІХ - поч. ХХ ст. Зокрема, відзначається, що український 

Мойсей присвятив чимало праць економічній теорії і фінансам тодішньої Галичини. Наголошується, що письменник всіляко 
намагався відобразити тяжке становлення Галичини у зарубіжній пресі, зокрема, в "Кур'єрі Львівському. Відзначено, що 
економічна спадщина письменника ще недостатньо вивчена й вимагає всебічного наукового опрацювання.  

06.35 Наука управління економікою. Обліково-економічні науки 

06.18.03.0016/213262. Зміни облікової політики та облікових оцінок: алгоритм ідентифікації та розкриття в звітності. Чебан Т.М. 
// Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.91-95. - укр. УДК 
657.446. 

В статті доведена необхідність визначення змін облікової політики та облікових оцінок; розроблено алгоритм їх ідентифікації, 
заснований на нормативних тлумаченнях їх сутності, критеріях розмежування та професійному судженні бухгалтера;  
запропоновано алгоритм їх відображення та розкриття в звітності, практичне використання якого сприятиме забезпеченню 

якості обліку та однозначності трактування й інтерпретації показників фінансової звітності зовнішніми користувачами.  

06.18.03.0017/213326. Аудит як засіб боротьби з шахрайством. Ченаш В.С., Демчук Ю.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.51-55. - укр. УДК 330. 

У статті надано основні результати дослідження економічної та правової сутності шахрайства при проведенні аудиту 
фінансової звітності, його місця в класифікації порушень у бухгалтерському обліку і звітності. Наведені чинники та причини 
виникнення шахрайства і методи аудиторського контролю, що дозволять своєчасно виявити симптоми шахрайства в 

бухгалтерському обліку і звітності економічних суб'єктів, що перевіряються. А також розглянуто можливість використання 
аудиту як засобу виявлення шахрайства та боротьби з ним. 

06.18.03.0018/213505. Экономический анализ объектов: взаимосвязь факторов, критериев и показателей. Гранатуров В.М., 

Осипов В.Н. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, 
С.147-152. - рос. УДК 330.131.3. 
В статье, на примере объектов разного иерархического уровня (предприятия, отрасли, региона, страны), выявлены различия, а 

также общий характер взаимосвязи понятий "показатель", "критерий", "фактор", которые предлагается использовать в 
процессе экономического анализа этих объектов. 

06.18.03.0019/213508. Роль математико-статистичних методів обробки експертної інформації в ризикології. Радзіховська Л.М., 

Іващук О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, 
С.162-165. - укр. УДК 330.131.7. 
В статті проведено аналіз сучасних математико-статистичних методів обробки експертної інформації в теорії економічних 

ризиків. Обґрунтовано необхідність використання цих методів під час проведення експертиз. Зроблено висновок про те, що 
роль експертних методів в ризикології постійно підвищується, а рангова кореляція, наявність строгих статистичних доказів 
оптимальності прийнятих рішень роблять метод експертних оцінок одним із основних в теорії економічних ризиків.  
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06.18.03.0020/213568. Автоматизація статистичної обробки експертних оцінок економічних показників. Горбатюк К.В., Хруст І.Б. 

// Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.63-66. - укр. 
УДК 519.86: 330.34. 
В статті розглянуто проблему автоматизації процесу статистичної обробки результатів експертних оцінок за допомогою 

існуючих засобів фірми "1С" для забезпечення процесів прийняття рішень в умовах наявної невизначеності в кількісних 
параметрах економічних процесів. Обґрунтовано необхідність застосування зазначеного інструментарію для заощадження часу 
розрахунків даних та представлення результатів оцінювання в доступній формі. Означені напрямки подальших досліджень 

стосовно автоматизації процесу статистичної обробки результатів експертних оцінок в економічних задачах.  

06.18.03.0021/213576. Эффективное использование геймификации в образовании и бизнесе. Ивашко Л.М., Торопцов В.С. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.107-112. - 

рос. УДК 378.147.88:004. 
В настоящей статье рассмотрены примеры эффективного использования передовой технологии геймификации в области 
повышения качества обучения студентов и в бизнесе. Для решения задачи формирования компетентности студентов в 

соответствии с методологией геймификации использован программный продукт для неигровых процессов для 
самостоятельного создания командной деловой игры. Для решения бизнес-задачи - раскрытия так называемого феномена 
профессора Макса Базермана по крупному выигрышу в его аукционах - использована бизнес-симуляция его проведения. 

Предложенные решения дают значительный экономический эффект и могут служить методологической основой для 
дальнейшего использования в образовании и бизнесе. 

06.18.03.0022/213579. Білінійна модель взаємодії інформаційних потоків. Кабаненко Ю.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 

Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.125-126. - укр. УДК 330.519.6. 
Одним з фундаментальних положень методології наукового підходу в моделюванні інформаційних потоків є принцип первісних 
досліджень нових явищ, заснований на застосуванні спрощених математичних моделей-аналогів, таких що допускають 

найповніше аналітичне дослідження. Спираючись на таку методологію, автор проводить побудову моделей інформаційних 
потоків як безперервних процесів. Це дозволяє використовувати надалі добре розроблену теорію стохастичних рівнянь (І. 
Гіхмана, А. Скорохода; К. Іто). 

06.18.03.0023/213654. Аспекти класифікації економіко-математичних моделей в управлінні та економіці. Ющенко Н.Л. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.213-219. - укр. УДК 
330.4:519.86(075.8). 
Через прискорене запровадженням суб'єктами господарювання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та рішень 

щодо створення інформаційних ресурсів і практичного застосування електронних технологій з метою підвищення їх 
конкурентних переваг, стаття присвячена систематизації і класифікації економіко-математичних моделей за видами 
економічної діяльності, прикладними сферами та у їх розрізі за виконуваними функціями управління.  

06.18.03.0024/213696. Застосування методу геометричного програмування для оптимізації проектних рішень в умовах 
запровадження енергоефективних технологій в Україні. Ющенко Н.Л. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.84-91. - укр. УДК [519.85:658.26-029:6](477). 

Пошук теоретичних та методичних підходів до розвитку системи тепло- та гарячого водопостачання в процесі модернізації 
комунальної теплоенергетики України на основі створення комплексу економіко-математичних моделей і методів, які стануть 
інструментом обґрунтування рішень на різних рівнях щодо технічно надійного та безпечного функціонування систем 

енергозабезпечення суспільства, є актуальним. У статті систематизовані кількісні методи, що можуть служити правильному і 
обґрунтованому вибору на користь придбання енергоефективного обладнання. 

06.18.03.0025/214051. Синергія як фактор ефективності угод M&A. Гамма Т. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 

Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №3(86), С.73-88. - укр. УДК 334.758. 
Досліджено напрацювання вітчизняних та зарубіжних економістів з питання визначення суті дефініцій "синергія" та 
"синергетичний ефект", через що було систематизовано та доповнено класифікацію видів синергетичного ефекту за різними 

ознаками. Розроблено концептуальну схему отримання загального синергетичного ефекту в інтеграційних процесах, яку 
покладено в основу розробки методології визначення його величини. Виокремлено головні чинники, що впливають на 
синергетичний ефект на макро- і макрорівні, та запропоновано оцінювати цей вплив методом аналізу ієрархій. 

06.18.03.0026/215178. Витрати комплексного виробництва та особливості їх обліку. Гладій І.О. // Проблеми і перспективи розв. 
підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.31-35. - укр. УДК 657.47 (045). 
В статті висвітлено питання обліку витрат комплексного виробництва. Метою дослідження виступило виявлення проблем, 

пов'язаних із розподілом витрат комплексного виробництва, та надання пропозицій щодо вибору методу їх розподілу з метою 
формування точного показника собівартості. З огляду на узагальнення наукових позицій щодо розподілу витрат комплексних 
виробництв, акцентовано увагу на проблемі вибору методики визначення собівартості продукції на виробництвах, що пов'язані 

з використанням багатокомпонентної сировини, коли в результаті єдиних технологічних процесів здійснюється отримання 
декількох видів продукції, адже всі спільно вироблені продукти неможливо ідентифікувати до певної стадії виробництва, точки 
розподілу (Split-Off Point). Дана особливість значною мірою ускладнює розподіл витрат між окремими видами продукції, 

оскільки понесені витрати є загальними для всієї сукупності продукції, що виробляється. З'ясовано зміст поняття "точка 
розподілу". Охарактеризовано виробничий процес випуску основної, супутньої, побічної продукції та зворотних відходів. 
Узагальнено два основні напрями розподілу комплексних витрат та надано їх характеристику. З огляду на те, що перший 

напрямок засновано на використанні показника "виручка", нами окреслено такі методи, як: метод на основі собівартості 
реалізації в точці розподілу; метод чистої вартості реалізації; метод постійної долі валового прибутку. Виявлено, що другий 
напрямок пов'язаний із розподілом витрат із використанням фізично-натуральних даних та носить назву - метод використання 

натуральних показників. Визначаючи прибуток підприємства як основний показник діяльності, наголошено, що доходи, отримані 
від реалізації побічної продукції, повинні відніматися від комплексних витрат на виробництво основних продуктів, випуск яких 
дозволив отримати побічний продукт. 

06.18.03.0027/215312. Сучасна методологія управлінського обліку. Безверхня Ю.В. // Проблеми і перспективи розв. 
підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.5-9. - укр. УДК 657.1:322. 
Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань сучасного управлінського обліку, 

метою роботи є визначення сучасної методології управлінського обліку та подальших перспектив його розвитку. 
Методологічною основою дослідження були основоположні теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань 
управлінського обліку в умовах ринкової економіки; ролі і місця управлінського обліку у формуванні інформації, що необхідна 

для ефективного функціонування підприємств. При дослідженні використовувалися діалектичний та монографічний метод, а 
також методи аналізу та синтезу, порівняльний та системний підхід. Доведено, що основу вибору сучасної методології 
управлінського обліку становлять економічно значимі факти, що утворені наступними джерелами: зовнішні стандарти та норми; 



Е к о н о м і к а .  Е к о н о м і ч н і  н а у к и  і  р и к л а д н і  н а у к и .  Г а у з і  е к о н о м і к и  3 - 2 0 1 8  

 

 7 

внутрішні стандарти та вимоги підприємства; стандарти та вимоги на функціональність бізнес-процесів підприємства. 

Дослідження сучасної методології й інструментарію управлінського обліку дозволяє зробити висновок, що це особлива сфера 
економічних знань, що формує інформаційно-аналітичне забезпечення потреб зовнішнього та внутрішнього управління. У 
період становлення системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку і його стандартизації, які відбуваються в 

умовах розвитку ринкових відносин, суть управлінського обліку і його застосовність у сучасній дійсності підприємництва 
набуває статусу особливо важливої й актуальної задачі. 

06.18.03.0028/215318. Класифікація нематеріальних активів та шляхи її удосконалення. Федорова І.В. // Проблеми і 

перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.45-52. - укр. УДК 
657.421.3. 
Дана стаття присвячена проблемним питанням обліку такої економічної категорії, як нематеріальні активи, а саме існуючим 

підходам до їх класифікації. У статті розглянуті різновиди класифікації нематеріальних активів, наведені у вітчизняних наукових 
працях, а також нормативно-правових актах. Автор провів їх детальний аналіз та виявив недоліки та неточності. У ході 
дослідження були використані праці вітчизняних вчених, які досліджували цю тематику. Мета статті - аналіз здобутків 

українських науковців-економістів у галузі обліку нематеріальних активів, зокрема їх класифікації, а також наявної законодавчої 
бази щодо даного питання, та внесення пропозицій для удосконалення. Під час дослідження були використані методи аналізу 
попередніх робіт, порівняння отриманих результатів та узагальнення інформації. Результатом роботи є розробка класифікації 

нематеріальних активів за окремими їх ознаками та групами. Також наведені пропозиції щодо удосконалення вже існуючих 
класифікаційних підходів, що були раніше запропоновані українськими вченими. У статті обґрунтовується недосконалість 
наявної системи класифікації нематеріальних активів, що регламентується законодавством України. Наголошується на потребі 

реформування вітчизняних нормативно-правових актів у даній сфері. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під 
час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методики класифікації нематеріальних активів у сфері бухгалтерського 
обліку на промислових підприємствах. Виконане дослідження дозволяє зробити висновок, що чіткість класифікації 

нематеріальних активів - одна з ключових вимог їх обліку. На жаль, існуюча практика з цього питання є недосконалою та 
потребує подальшого вивчення та розробки. 

06.18.03.0029/215547. Визначення рівня фінансової безпеки суб'єктів фінансових відносин макро- та мезорівнів. Кузенко О.Л., 

Ареф'єва О.В. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, №24(1196), С.56-61. - укр. УДК 336.64. 
У статті представлено результати визначення рівня фінансової безпеки суб'єктів фінансових відносин макро- та мезорівнів. 
Рівень фінансової безпеки суб'єктів фінансових відносин макро- та мезорівнів визначається за допомогою індикаторів для 

кожної складової. Кожний з індикаторів проаналізованих складових фінансової безпеки суб'єктів фінансових відносин макро- та 
мезорівнів, підлягав аналізу, за допомогою експертів були упорядковані та використована методика кваліметричного 
моделювання надала їм ранги значимості використовуючи п'ятиступеневий масштаб оцінки ваги індикаторів складових 

фінансової безпеки. В статті запропоновано визначати рівень фінансової безпеки суб'єктів фінансових відносин макро- та 
мезорівнів шляхом комплексного аналізу інтенсивності впливу складових на фінансову безпеку. Представлені розрахунки 
дозволяють з впевненістю стверджувати про низький рівень фінансової безпеки України, серед внутрішніх та зовнішніх причин 

низького рівня фінансової безпеки на макрорівні варто виділити фінансову дестабілізацію в країні, нецільове використання 
бюджетних коштів, невиконання дохідної частини державного бюджету, недосконалість державної фінансової інфраструктури 
економічної сфери, існуючі інфляційні процеси, недосконалість національної банківської системи, що має безпосередній 

різносторонній негативний вплив на фінансову безпеку, відповідно до чого їхня нейтралізація повинна здійснюватися різними 
методами, які дозволять отримати відповідний ефект. 

06.18.03.0030/215865. Інтеграція методів аналізу банкрутства та моделей оцінки кредитоспроможності юридичних осіб. Папуч 

Т.Ю. // Вісник Нац. техн. ун-ту Укр. "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка. Київ: Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", 
2016, №64, С.117-124. - укр. УДК 519.8. 
В даній статті розглянуто методи та моделі оцінки кредитоспроможності юридичних осіб. З метою покращення точності 

кредитного прогнозу запропоновано враховувати оцінку ризику банкрутства позичальника. Виконано математичний та 
прикладний аналіз методів інтелектуального аналізу даних для вимірювання кредитного ризику та ризику банкрутства. Аналіз 
кредитоспроможності підприємств здійснено за допомогою реалізованої інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень, 

що використовує фінансові показники в якості вхідних параметрів. 

06.18.03.0031/215868. Простір зі змінним базисом приналежностей ознакам для прогнозування показників фінансово-
економічних процесів. Мурга М.О. // Вісник Нац. техн. ун-ту Укр. "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка. Київ: 

Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", 2016, №64, С.138-144. - укр. УДК 004.9. 
В роботі розробляється та досліджується структура простору приналежностей ознакам фінансовоекономічних процесів, базис 
якого змінюється з часом, для прогнозування їх показників. 

06.18.03.0032/216004. Бухгалтерський облік у системі прийняття управлінських рішень. Мельник Н.Б., Банашкевич Т.П.  // 
Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-6141-
146. - укр. УДК 65.1 : 005.53. 

Досліджено роль бухгалтерського обліку в системі прийняття рішень у взаємодіючих значеннях: як систему прийняття рішень 
та як основу в системі прийняття рішень. При першому значенні виокремлено у процесі формування облікових даних дві групи 
рішень: об'єктивно необхідні та суб'єктивно зумовлені. При визначенні бухгалтерського обліку як основи прийняття рішень 

розкрито їх економічний, соціальний та екологічний аспекти. Для їх документального поєднання доцільним є розробка 
інтегрованої "соціально-еколого-економічної” звітності. 

06.18.03.0033/216060. Проблеми класифікації необоротних активів в обліку. Кафка С.М. // Актуальні проблеми розв. економіки 

регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.178-185. - укр. УДК 657.42. 
Досліджено підходи науковців України до обліку необоротних активів та критичний аналіз проблемних питань, вирішення яких 
ними розроблено, визначено ті, які й сьогодні вимагають додаткового доопрацювання: класифікація необоротних активів для 

цілей обліку. Запропоновано уніфікований підхід до класифікації необоротних активів з метою відображення інформації про них 
у системі бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб користувачів фінансових звітів щодо управління 
необоротними активами підприємства. 

06.18.03.0034/216079. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку. Васільєва Л.М., Бондарчук Н.В. // Актуальні проблеми 
розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.105-108. - укр. УДК 657.92. 
В статті досліджено, що поняття оцінки є фундаментальним в економіці, особливо в сучасних ринкових умовах. Оцінка, поряд з 

такими елементами як документація, інвентаризація, рахунки і подвійний запис, баланс і звітність формує метод 
бухгалтерського обліку. Зазначено що елементи методу бухгалтерського обліку по відношенню до оцінки можна класифікувати 
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за такими ознаками: ті, що впливають на оцінку, а саме: документація та інвентаризація; ті, що перебувають під впливом оцінки, 

а саме: рахунки і подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність. 

06.18.03.0035/216607. Використання економіко-математичних моделей, синтезованих за допомогою МГУА, для підвищення 
ефективності прийняття рішень ПАТ "Хмельницькгаз". Юзва І.І., Щука В.Г. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.210-213. - укр. УДК 330.43:658(477.43). 
Розглянуто застосування методу групового обліку аргументів за даними ПАТ "Хмельницькгаз" 2010-2014 рр., проаналізовано 
всі моделі згідно з такими показниками, як середньоквадратичне відхилення, абсолютна та відносна похибка моделювання, 

проведено прогноз на основі найкращої із отриманих моделей. 

06.18.03.0036/216863. Теоретико-методичні підходи до визначення економічної сутності витрат. Ядуха С.Й., Лісовський І.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.89-92. - укр. 

УДК 657. 
У статті проведений загальний аналіз теоретичних підходів до визначення економічної сутності витрат з різних джерел, 
публікацій вчених, науковців та дослідників. Розглянуто економічну сутність та розмежування понять "витрати", "затрати", 

"видатки", "платежі". 

06.18.03.0037/216871. Теоретико-методичні засади управлінського обліку основних засобів. Чебан Т.М., Ткачук Т.П. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.135-139. - укр. УДК 

657.1. 
В статті систематизовані особливості методології управління основними засобами, узагальнені його цілі, завдання, зміст 
управлінських рішень, що дозволило обґрунтувати теоретико-методичні засади управлінського обліку основних засобів 

стратегічного та тактичного спрямування. 

06.18.03.0038/216881. Аналіз методів оцінювання споживчого капіталу. Азарова А.О., Писаренко К.М. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.189-193. - укр. УДК 330.142. 

У статті проаналізовано та узагальнено існуючі методи оцінювання споживчого капіталу. Запропоновано для оцінювання рівня 
споживчого капіталу застосовувати математичний апарат штучного інтелекту. 

06.18.03.0039/216885. Використання комплексних змінних в економічних розрахунках. Ліщинська Л.Б. // Вісник Хмельницького 

нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.210-214. - укр. УДК 338.27. 
У статті визначено нові підходи до використання комплексних змінних в економічних розрахунках з урахуванням просторової 
або часової затримки. Проведено обґрунтування економічного еквівалента вартості у вигляді комплексних змінних та аналіз 
можливості використання комплексної вартості для розв'язання найпростіших економічних задач. 

06.39 Наука управління економікою 

06.18.03.0040/213285. Організаційно-економічні критерії формування сили бренду. Яцишина Л.К., Зимбалевська Ю.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.219-225. - укр. УДК 
658.8. 

У статті за допомогою спеціальних досліджень обґрунтовано сукупність критеріїв, що дозволяють визначити та підвищити 
ефективність застосування концепції брендингу, визначаючи культурне, соціальне, особисте, психологічне сприйняття 
українськими споживачами брендових товарів легкої промисловості України. Визначені показники передбачають діагностику 

суспільного визнання та ставлення до торгової марки. 

06.18.03.0041/213291. Сутність дефініцій "управління", "менеджмент", "керівництво" та діалектика їх зв'язку. Казанджі А.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.254-259. - укр. 

УДК 658:65.012.4:162.6(083.71). 
Визначено, що формалізація дефініцій "управління", "менеджмент", "керівництво" має велике значення для розвитку понятійно-
категоріального апарату як теорії управління, так і економічної науки в цілому. Узагальнено існуючі підходи зарубіжних та 

вітчизняних науковців щодо визначення понять "управління", "менеджмент", "керівництво". Досліджено історію походження 
термінів, визначено загальні риси та відмінності у сутності дефініцій. Обґрунтовано, що термін "управління" застосовується в 
різних сферах людської діяльності, охоплює велику кількість об'єктів та явищ. Поняття "менеджмент" має виокремлене 

середовище, у межах якого відбувається керуючий вплив суб'єкта на об'єкт, а саме - сфера бізнесу. Водночас керівництво є 
складовою частиною системи управління і полягає в офіційній розпорядчій діяльності керівника, направленій на організацію та 
координування співпраці трудового колективу для досягнення певних результатів.  

06.18.03.0042/213343. Методологічні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістичному середовищі. Кабаненко Ю.В. 
// Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.146-150. - 
укр. УДК 330:519.6. 

Аналізуються концепція та методологічні підходи до моделювання інформаційних потоків у логістичному середовищі. 
Визначено завдання та принципи, пов'язані з моделюванням логістичних інформаційних потоків. Обумовлено мету та способи 
управління інформаційним потоком. Досліджено умови моделювання інформаційних потоків у мезологістичному соціально-

економічному середовищі. 

06.18.03.0043/213451. Показники оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства у розрізі існуючих методик. Рзаєва  
Т.Г., Грицаюк М.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), 

т.1, С.94-102. - укр. УДК 658. 
В статті проведено дослідження існуючих методик оцінки інвестиційної привабливості, здійснено їх аналіз, систематизацію та 
узагальнення. Крім того у розрізі авторів та методик проведено групування показників за вказаними напрямами, показано їх 

переваги та недоліки. За напрямами досліджень інвестиційної привабливості виокремлено спільні й відмінні ознаки 
запропонованих груп показників, та обґрунтовано позитивні та негативні їх характеристики.  

06.18.03.0044/213577. Наукові та методологічні підходи до еколого-економічних взаємин для проектування та експертизи 

рішень в сфері збалансування територіальних і корпоративних інтересів. Іщенко О.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.113-119. - укр. УДК 330.15. 
Систематизовано методологічні підходи до виявлення еколого-економічних взаємин та інтересів. Обґрунтовано необхідність 

розробки методичного та нормативного забезпечення тріадного механізму взаємодії державних органів, бізнес-структур і 
територіальних громад для формування компромісних еколого-економічних рішень. Запропоновано концептуальний підхід до 
експертизи рішень у сфері збалансування територіальних і корпоративних інтересів в еколого-економічній сфері. Обґрунтовано 

створення локальних еколого-економічних комітетів для впровадження територіальної політики сталого розвитку. Розроблено 
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принциповий алгоритм вибору оптимальних рішень локальними еколого-економічними комітетами на прикладі реалізації 

експертизи управлінських рішень. 

06.18.03.0045/213651. Современные инструменты цифрового маркетинга формирования партнерских программ. Чайковская 
М.П. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.201-

204. - рос. УДК 339.138:004.738.5. 
Динамизм развития инструментов цифрового маркетинга, снижение эффективности традиционных инструментов, увеличение 
маркетинговых затрат обуславливают необходимость формирования эффективных партнерских сетей в рамках общей 

маркетинговой стратегии компании в направлении использования инновационных инструментов цифрового маркетинга 
Affiliate-сетей. В результате непрерывных глобальных изменений в области информационных технологий возникает проблема 
выбора наиболее подходящих и эффективных инструментов персонифицированного взаимодействия предприятий в рамках 

партнерских программ. Рассмотрены перспективы применения инновационных инструментов цифрового маркетинга на базе 
Affiliate-сетей. Проанализированы главные принципы цифрового маркетинга в контексте эволюции традиционной концепции 
маркетинг-микс, выявлена роль партнерских программ по повышению эффективности маркетинговой деятельности 

современных предприятий. Приведена характеристика, преимущества и недостатки Affiliate-маркетинга для партнеров и 
рекламодателей. Проведена классификация аффилированных программ. Эффективность маркетинговой деятельности во 
многом зависит от выбора эффективного и правильного инструмента или совокупности инструментов. Программы affiliate-

маркетинга позволяют расширить охват аудитории, спрогнозировать рост продаж, спланировать бюджеты и подстроить под 
свои мощности. 

06.18.03.0046/213697. Передумови максимізації цінностей під час створення ланцюжка вартості інтегрованої групи підприємств. 

Маслій Н.Д. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.92-
96. - укр. УДК 334.027:330.356.3. 
У статті досліджено методи побудови вартісного ланцюга цінності при інтеграції підприємств та його структурні елементи. 

Наведені передумови максимізації вартості ланцюга цінності при створенні ланцюжка вартості інтегрованої групи підприємств. 
Розроблено методику оцінки ефективності інтеграції підприємств в рамках ланцюга цінності.  

06.18.03.0047/213704. Екологічний аналіз інвестиційних проектів: понятійні та методичні аспекти. Пилипяк О.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.126-134. - укр. УДК 
330.322.8. 
Розглянуто сутність екологічного аналізу інвестиційного проекту. Досліджено процедуру проведення екологічного аналізу в 
сучасних умовах. 

06.18.03.0048/215152. Витоки та сутність поняття "бар'єру входу на ринок". Власова К.М. // Проблеми і перспективи розв. 
підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.62-69. - укр. УДК 339.13.01. 
У даній статті досліджено трактування поняття "бар'єру входу на ринок". Метою даної статті є з'ясування історичних витоків 

поняття "бар'єру входу на ринок", аналіз сучасних підходів, що склалися на їх основі та формулювання власного визначення 
категорії з урахуванням ретроспективного аналізу. Здійснено ретроспективний аналіз витоків даної проблеми починаючи з 
найбільш відомих робіт меркантелістів, фізіократів, продовжуючи роботами представників класичної політекономії та сучасних 

дослідників представників структурної, чиказької, нормативної наукових шкіл представників контрактного підходу та інших. На 
основні проведеного дослідження виокремлено три основні групи бар'єрів: ті, що грунтуються на особливостях підприємства; ті, 
що характеризують внутрішнє конкурентне середовище; та такі, що описують несприятливі умови ведення бізнесу на 

зовнішньому ринку. Також проаналізовано найбільш відомі дефініції поняття "бар'єру входу", запропоновані науковцями з 
другої половини ХХ ст., у розрізі з'ясування суті, змісту та результатів наукових трактувань. На основі виокремлення недоліків 
щодо неповноти розкриття поняття або звуження його суті, та з урахуванням майбутнього практичного застосування категорії, 

розроблено власне авторське трактування, що грунтується на актуальних проблемах сучасного розвитку економічних відносин 
(зокрема, доступу до актуальної інформації, детального вивчення вподобань споживачів, врахування глобалізаційних 
тенденцій). 

06.18.03.0049/215195. Основные принципы формирования концепции контроллинга в стоимостно-ориентированной модели 
менеджмента. Чернова В.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній 
ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.21-27. - рос. УДК 330.658.005.5. 

Одним из направлений развития менеджмента, которое может обеспечить гибкость и надежность функционирования 
предприятия, изменяя технологию принятия управленческих решений, является стоимостно-ориентированная концепция 
управления. Предметом исследования является методологические принципы контроллинга в данной концепции. Ключевой 

задачей контроллинга в такой модели является построение системы планирования, учета, контроля и анализа деятельности 
предприятия в рамках мониторинга изменений показателей стоимости. В настоящей статье описывается методика внедрения 
стоимостно-ориентированной системы управления, которая состоит из диагностики, проектирования и внедрения. Основным 

этапом является проектирование, где формируется видение будущей системы в соответствии с принципами концепции 
контроллинга - правилами, которые определяются параметрами функционирования системы управления и важнейшими 
требованиями, соблюдение которых призвано обеспечить эффективность управления. Такие принципы направленные на 

результаты, процессы и координацию деятельности. Принципы результатов раскрывают, что является критерием выполнения 
поставленных задач на каждом из этапов и шкалу их оптимальности, принципы процессов касаются характера и содержания 
деятельности, трактовки информационных потоков о внешних и внутренних бизнес-процессах, принципы координации 

определяют взаимодействие как между общими целями и задачами, так и внутри них. Проектирование системы контроллинга 
в стоимостно-ориентированной модели менеджмента позволит обеспечить четкую взаимосвязь планов предприятия и текущей 
деятельности с факторами стоимости; интегрировать и координировать все управленческие процессы предприятия на 

увеличение стоимости; своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней среды, учитывая отклонения от 
поставленных задач; учитывать интересы собственников и инвесторов, избегая манипуляций со стороны менеджмента.  

06.18.03.0050/215204. Организация менеджмента. Бабайлов В.К. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: 

Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.68-72. - рос. УДК 330.005. 
Значительный прогресс в развитии теории и практики менеджмента в конце ХІХ - начале ХХ века ведёт к дальнейшему 
углублению понимания менеджмента. Так, в семидесятых годах прошлого века формируется Современная теория 

менеджмента. В ней менеджмент трактуется уже в трёх аспектах: узком - как организация производства; широком - как 
маркетинговый менеджмент; самом широком - как организация любой деятельности. Но до сих пор в теории менеджмента не 
исследован такой важный его аспект как организация собственной деятельности, организация самого менеджмента. 

Фактически отсутствует и сам термин, и понятие "Организация менеджмента". Но именно организация самого менеджмента 
определяет эффективность всего менеджмента в целом. Поэтому проблема определения важнейших аспектов организации 
менеджмента и особенно его места и роли в системе всего менеджмента является актуальной. Её решение будет 

способствовать дальнейшему углублению понимания менеджмента. Целью исследования явилось определение важнейших 
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аспектов организации менеджмента. Для её достижения были поставлены задачи: выбрать методики исследования; 

исследовать общие причины введения любого нового понятия; обосновать и определить наиболее важные аспекты 
организации менеджмента; оценить последствия введения нового понятия "Организация менеджмента"; обобщить полученные 
результаты; дать прогноз будущим исследованиям. Методики исследования: обзор литературных источников, исторического-

логического, аналогии, "2С70", теория метода Бабайлова. Главный результат работы - установлено, что Организация 
менеджмента - это особый, важный вид, основа менеджмента. Сфера применения результата - наука и практика 
менеджмента. 

06.18.03.0051/215205. Новая парадигма менеджмента. Бабайлов В.К. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: 
Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.72-76. - рос. УДК 310.121. 
В цикле новейших исследований автора, проведенных в контексте мировой проблемы истощения природных ресурсов и 

предстоящей смены парадигм, были получены такие важные результаты. Введены новые термины и определены 
соответствующие им понятия "Основная теория" и "Основной закон" как основа формирования парадигм. Определено, что 
парадигма является результатом апробации Временем или Пространством Основного закона. Определено место парадигмы 

как завершающего элемента формирования Науки. Это способствовало углублению понимания и наиболее корректной 
дефиниции и самой Науки, её связи с парадигмой и другими фундаментальными методиками. Показано, что парадигма - 
важнейший элемент содержания науки, что без парадигмы нет и Науки! Создана универсальная модель разработки парадигм 

любых сфер деятельности в форме периодической системы, таблицы методик. Разработаны новые парадигмы двух 
важнейших видов менеджмента -предпринимательства и экономики, а также новая парадигма высшего образования. Но 
актуальной остаётся проблема формулировки новой парадигмы менеджмента в целом. Её решение и явилось целью 

исследования. Для её достижения были поставлены и решены такие задачи: сформулировать Основную теорию и определить 
Основной закон менеджмента; апробировать Основной закон менеджмента Временем; исследовать этапы развития 
менеджмента; сформулировать его прошлую, настоящую и будущую парадигму; обобщить и оценить полученные результаты; 

дать прогноз будущих проблем исследований. Методики исследования: модель разработки парадигм, обзор литературных 
источников, исторического-логического, аналогия, 2С70, индукция-дедукция, теория метода Бабайлова. 

06.18.03.0052/215208. Оптимальна фондоозброєність і оцінка зон беззбиткового інвестування на базі виробничих функцій. 

Янковий В.О. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 
№3(14), т.1, С.88-92. - укр. УДК 330.356.7.002.6. 
Розглядаються теоретичні та практичні питання економічної науки, що пов'язані з визначенням оптимального поєднання 
ресурсів у рамках виробничих функції Кобба-Дугласа та функції з постійною еластичністю заміщення факторів. Наводяться 

формули оптимальної фондоозброєності для вказаних моделей, а також нерівності, які забезпечують беззбитковість 
інвестування у виробництво, що адекватно описується функціями Кобба-Дугласа, Кобба-Дугласа-Тінбергена. На основі 
диференційного аналізу функції з постійною еластичністю заміщення факторів виводяться зони беззбиткового інвестування у 

виробництво для трьох випадків у залежності від значення показника ступеня однорідності функції. При цьому передбачається 
виконання умови про здійснення капіталовкладення у виробничі фонди і робочу силу в пропорції, що відповідає оптимальній 
фондоозброєності. Відзначається, що виконання виведених нерівностей прямо залежить від величини коефіцієнта шкали 

функції з постійною еластичністю заміщення факторів. Малі значення даного параметра, отримані в економіко-математичному 
дослідженні, сигналізують про негативний стан економіки підприємства (галузі, регіону, країни), в першу чергу, за рахунок 
недосконалості законодавства і податкової політики держави. Саме переважно фіскальний характер існуючої податкової 

політики держави по відношенню до малого і середнього бізнесу проявляються при розрахунках даної функції у порівняно 
низьких значеннях коефіцієнта шкали. Виведені на основі оптимальної фондоозброєності зони беззбиткового інвестування 
можуть служити важливими додатковими характеристиками при застосуванні виробничих функції Кобба-Дугласа, Кобба-

Дугласа-Тінбергена та функції з постійною еластичністю заміщення факторів в процесі аналізу випуску продукції на вітчизняних 
підприємствах. 

06.18.03.0053/216078. Теоретичні засади інвестиційної діяльності. Левандівський О.Т. // Актуальні проблеми розв. економіки 

регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.98-104. - укр. УДК 33:631.1. 
У статті досліджено підходи економістів до визначення головної мети інвестиційної діяльності. У ґенезі цієї проблеми показано  
три основні підходи. Наголошується, що сучасна інвестиційна діяльність тісно пов'язана і погоджена з економічною політикою. 

Також, розглядаються два основні цикли інвестиційного процесу. Виділяються основні концепції, які в даний час активно 
використовуються в інвестиційному менеджменті як методичний інструментарій вирішення прикладних завдань. Показано, які 
елементи входять в структуру механізму інвестиційного менеджменту. Наголошується, що система інвестиційного 

менеджменту реалізує свою головну мету та основні завдання шляхом здійснення певних функцій. Ці функції поділяються на 
дві основні групи, обумовлені комплексним змістом розглянутої системи управління інвестиційною діяльністю.  

06.18.03.0054/216653. Вітчизняна модель менеджменту: основні детермінанти, проблеми та особливості формування. Назарчук 

Т.В., Тюріна Н.М., Карвацка Н.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 
2017, №2(246), т.2, С.91-98. - укр. УДК 65:005.7. 
Визначено основні системоутворюючі компоненти національної моделі менеджменту. Досліджено ментальні, ідеологічні, 

культурологічні особливості управлінської діяльності та їх основні негативні прояви у національній моделі менеджменту. 
Сформовано та структуровано базові принципи побудови вітчизняної моделі менеджменту з урахуванням ментальних, 
ідеологічних та культурологічних особливостей. Обґрунтовано доцільність застосування запропонованих принципів управління 

для розвитку вітчизняної моделі менеджменту. 

06.18.03.0055/216658. Оцінка інвестиційного проекту. Кучменко В.О., Рудзей І.Ю. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні 
науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.118-121. - укр. УДК 336.63. 

У даній статті обґрунтовуються недоліки традиційних підходів до оцінки інвестиційних проектів. Для цього було введено 
градацію рівнів невизначеності, за допомогою якої ми розглядали приклади можливих сценаріїв та запропоновували найкращі 
методики їх реалізації. Також були розглянуті приклади застосування різних методів та підходів, таких як метод Монте-Карло, 

Байєсовий підхід, діаграми впливу, аналіз реальних опціонів та ін. Метод аналізу ієрархій використовується для прийняття 
складних рішень. Таким чином, можна зробити висновок, що ефективні інвестиційні рішення грають дуже важливу роль. Це 
визвано, передусім, розвитком та існуванням підприємства у довгостроковій перспективі. 

06.51 Світове господарство. Міжнародні економічні відносини 

06.18.03.0056/213354. Транскордонна співпраця на прикордонних територіях: досвід, виклики та перспективи. Винар Н.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.228-231. - укр. 
УДК 352.1:338.24. 
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В даній статті проаналізовано досвід транскордонної співпраці Карпатського регіону з країнами Європейського Союзу. 

Визначено проблеми, що заважають транскордонній співпраці. Обґрунтовано необхідність створення спільних проектів між 
країнами Карпатського Єврорегіону як інструменту транскордонної співпраці. Також запропоновано шляхи подальшого розвитку 
та визначено перспективи розвитку прикордонних територій. 

06.18.03.0057/213355. Інфраструктура транскордонних товарних потоків. Румянцев А.П., Яремович П.П. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.232-235. - укр. УДК 
339.944. 

Характерною рисою сучасної трансформації економіки країн-сусідів є швидкий розвиток інфраструктури транскордонних 
товарних потоків, впливової матеріальної складової. Цей процес набуває особливої актуальності у період розширення ЄС та 
запровадження екзогенних механізмів трансформаційних зв'язків, зокрема в умовах реалізації Угоди про партнерство та 

співробітництво "Україна - ЄС", зовнішньої економічної політики добросусідства, Угоди про зону вільної торгівлі "Україна - ЄС". 
Транскордонне співробітництво в системі міжнародних економічних відносин передбачає використання комплексу економічних, 
організаційно-правових інструментів управління соціально-економічним розвитком країн-партнерів. Формування політики 

транскордонного співробітництва спрямоване на забезпечення факторів виробництва, дотримання екологічної безпеки, 
раціональне використання транзитного потенціалу країни, зокрема через розбудову інфраструктурних об'єктів, з метою 
ефективного просування транскордонних товарних потоків. 

06.18.03.0058/213470. Основні етапи розвитку транснаціональних компаній та їх зв'язок з глобалізацією. Швець Ю.О., 
Сухаренко Т.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), 
т.1, С.204-209. - англ. УДК 334.726. 

Розглянуто та аналізовано основні підходи до трактування сутності транснаціональних корпорацій, обґрунтовано етапи 
розвитку та особливостей ТНК, визначено переваги ТНК та з'ясовано їх зв'язок з глобалізацією.  

06.18.03.0059/213472. Домінанти діалектичної взаємодії розвитку екологізації та світової торгівлі. Цибуляк А.Г. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.210-213. - укр. УДК 
339.5:330.15. 
В статті досліджено домінанти діалектичної взаємодії розвитку екологізації та світової торгівлі. Визначено напрями прояву 

зазначених процесів та обґрунтовано шляхи оптимізації поєднання екологічної та торговельної складових глобального 
економічного простору. 

06.18.03.0060/213477. Актуалізація формування нових підходів до забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств-
суб'єктів ЗЕД у контексті євроінтеграції. Гавловська Н.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 

Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.233-237. - укр. УДК 658. 
Досліджено динаміку експорту та імпорту торгівлі товарами та послугами в Україні та обсяг експорту товарів і послуг з України  в 
країни СНД, ЄС та інші країни світу. Наведено основні країни-партнери в експорті послуг та товарів. Виділено основні фактори 

негативного впливу макрорівня на активність суб'єктів ЗЕД і економічну безпеку в цілому (ведення військових дій на території 
країни, непрозора і недосконала політика НБУ, постійні трансформаційні процеси у фіскальній сфері, нестабільність у 
забезпеченні ресурсами суб'єктів господарювання різних рівнів, недовіра іноземних партнерів до вітчизняного 

інституціонального поля та бізнес-середовища) та негативну реакцію вітчизняних підприємств-суб'єктів ЗЕД. 

06.18.03.0061/213637. Євроінтеграція економіки України та її вплив на динаміку зовнішньої торгівлі та національну економіку. 
Осіпова Л.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, 

С.124-131. - укр. УДК 339.92:330.05(045). 
У статті досліджено показники експортно-імпортних операцій держави за останні роки та їх вплив на ВВП країни. 
Проаналізовано сучасний стан зовнішньоторговельних відносин України з країнами Європейського Союзу та вплив їх динаміки 

на економіку країни. 

06.18.03.0062/213723. Розвиток ринку електронної комерції в країнах-членах АСЕАН. Узун В.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-
ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.231-234. - укр. УДК 338.45(5-12):004(045). 

Починаючи із середини 90-х років в усьому світі спостерігається ріст активності в області онлайнової торгівлі. Слідом за 
великими компаніями, що виробляють комп'ютерне устаткування в інтернет стали виходити торговці традиційними товарами. 
З'явилася велика кількість книгарень, магазини компакт-дисків і відеокасет, винні магазини. Зараз практично будь-які товари 

можна купити через Інтернет. Сьогодні інтернет і темпи проникнення мобільного зв'язку піднялися до небачених висот в 
багатьох країнах, і Південно-Східна Азія не є винятком. 

06.18.03.0063/214038. Технічні бар'єри у міжнародній торгівлі. Іванов Л., Янушкевич Д. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №2(85), С.15-30. - укр. УДК 006.01:339.5. 
Проаналізовано сучасний стан заходів нетарифного регулювання в міжнародній торгівлі та класифікацію технічних бар'єрів 
згідно з рекомендаціями ЮНКТАД, систему технічного регулювання та її роль в усуненні технічних бар'єрів у торгівлі, наведено 

характеристику системи технічного регулювання ЄС та Директив "Нового" і "Глобального" підходів. Розглянуто завдання у 
сфері технічного регулювання України з метою подолання технічних бар'єрів у торгівлі, виконання яких створить сприятливі 
умови для розвитку експорту та імпорту товарів і послуг, торговельного та інвестиційного співробітництва України з країнами 

ЄС. 

06.18.03.0064/214039. Українсько-польське економічне співробітництво. Чорна Н. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 
право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №2(85), С.31-41. - укр. УДК 339.92(477+438). 

Проаналізовано розвиток економічного співробітництва між Україною та Республікою Польща у період після вступу останньої 
до Європейського Союзу. Досліджено динаміку головних його показників та дано їм оцінку. Обґрунтовано важливість впливу 
Польщі на реалізацію Україною стратегії європейської інтеграції, досягнення нею союзних стандартів.  

06.18.03.0065/214043. Програма "Ліненсі" у конкурентній політиці країн світу. Карп'юк О. // Зовнішня торгівля: економіка, 
фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №2(85), С.77-89. - укр. УДК 339.137(100). 
Досліджено особливості міжнародного досвіду пом'якшення відповідальності розвиненими країнами світу, зокрема, Австралією, 

Канадою, Німеччиною, Сінгапуром та Сполученими Штатами Америки. Проаналізовано її види та програми за порушення 
конкурентного законодавства конкурентними відомствами наведених країн. 

06.18.03.0066/214045. Міжнародний ринок боргових цінних паперів. Зінченко Ф. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 

Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №2(85), С.99-116. - укр. УДК 339.72:336.717.71. 
Оцінено параметри боргового сегмента світового фондового ринку. Досліджено стан та тенденції провідних фінансових ринків 
боргових цінних паперів. Розкрито сучасну структуру світового ринку боргових цінних паперів, виокремлено фактори, що 

обумовлюють поточний стан його кон'юнктури. Визначено місце різних груп учасників світового ринку облігацій, розкрито їх 
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роль в ефективному функціонуванні боргового сегмента світового фондового ринку. Дано оцінку діяльності міжнародних 

фінансових організацій з огляду на їх вплив на світовий ринок боргових цінних паперів. Розкрито функції провідних біржових 
майданчиків у торгівлі фінансовими інструментами з фіксованою дохідністю. Систематизовано вигоди для емітентів лістингу на 
офшорних фінансових майданчиках. Виокремлено новітні фактори інституціальних ризиків, що впливають на умови 

функціонування вторинних ринків корпоративних облігацій. 

06.18.03.0067/214046. Опціонні операції на міжнародних ринках. Шульга Н., Гербст О. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 
право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №3(86), С.5-22. - укр. УДК 339.72. 

Удосконалено підхід до загальноприйнятого способу вибору оптимальної стратегії формування портфеля опціонів. Проведено 
комплексний практичний аналіз заходів забезпечення доходності і зниження ризиків при торгівлі опціонами на позабіржовому 
ринку і з маржею Інтернетом на світових фінансових ринках. Подано авторську класифікацію опціонних позицій. Розроблено 

пропозиції щодо способів оптимізації структури опціонного портфеля та прийняття трейдером інвестиційного рішення. 
Запропоновано авторські рекомендації до визначення оптимальної структури портфеля опціонів як засобу його хеджування від 
ризиків. Здійснено аналіз головних положень щодо регулювання ринку опціонів у зарубіжних країнах.  

06.18.03.0068/214056. Перетворення зовнішньоекономічних відносин: методологія управління ризиками. Меленцова О.В. // 
Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №4(27), С.21-34. - укр. УДК 
339.9.012.23:330.101.52. 

На основі характеристики сучасних розробок ризик-менеджменту у статті розглянуто їх застосування при обґрунтуванні рішень 
стосовно вибору сценарію реформування зовнішньоекономічних відносин в умовах глобалізації.  

06.18.03.0069/214077. Конкурентоспроможність української економіки в умовах євроінтеграції. Юхименко В. // Зовнішня 

торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №4(87), С.9-23. - укр. УДК 
339.92:339.137(477). 
Досліджено стан і можливості розвитку торгівлі України з країнами-членами Європейського Союзу в контексті Угоди про 

асоціацію і зону вільної торгівлі. На основі еволюції ключових концепцій конкуренції обґрунтовано необхідність підвищення 
рівня конкурентоспрожності українських товарів на ринках європейських країн з урахуванням умов глобалізації.  

06.18.03.0070/214079. Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі. Бохан А. // Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №4(87), С.33-43. - укр. УДК 339.5. 
Досліджено сучасний контекст виявлення можливих компромісів у сфері міжнародної торгівлі в процесі активізації екологічної 
дипломатії в умовах викликів глобалізації. 

06.18.03.0071/214082. Маркетингові активи у міжнародній діяльності. Пономаренко Р. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №4(87), С.75-92. - укр. УДК 339.137:339.9. 
Окреслено основні напрямки використання маркетингових активів у практиці стратегічного та оперативного менеджменту 
міжнародних компаній. Обґрунтовано їх значення як дієвого, діалектично вищого етапу розвитку інструментів маркетингу. 

Запропоновано найбільш оптимальний набір маркетингових інструментів та проаналізовано їх вплив на динаміку рівня 
прибутку, генерованого провідними міжнародними компаніями. 

06.18.03.0072/214083. Трансфертне ціноутворення в міжнародних розрахунках. Сопко В., Мельничук О. // Зовнішня торгівля: 

економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №4(87), С.93-107. - укр. УДК 
338.516:339.72. 
Розглянуто сутність трансфертного ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Опрацьовано зміни у нормативно-

правовій базі щодо регулювання механізму трансфертно-цінових вимог. Досліджено питання стосовно податкових різниць з 
податку на прибуток у разі проведення контрольованих операцій з нерезидентами з придбання товарів, робіт, послуг. Наведено 
приклад вибору методу ціноутворення при придбанні обладнання у нерезидента. 

06.18.03.0073/214153. Саморегулювання господарської діяльності в практиці міжнародних організацій. Гончаренко О. // 
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №6(89), С.32-41. - укр. 
УДК 346.1. 

Проаналізовано правові позиції міжнародних організацій відносно саморегулювання господарської діяльності. Класифіковано 
саморегулювання господарської діяльності залежно від рівня універсалізації та форми закріплення саморегулювання 
господарської діяльності. 

06.18.03.0074/214192. Соціально-економічний розвиток України в умовах сучасних глобальних викликів. Вожняк М.-Г. // 
Міжнародна економічна політика. Київ: Київський нац. економічний ун-т ім. В.Гетьмана, 2016, №1(24), С.7-28. - укр. УДК 339. 
Наразі моделі мислення та поведінки суб'єктів господарювання зазнають серйозного впливу з боку нового виду конкуренції, яка 

шукає ефекти синергії у поєднанні різноманітних інновацій. Функціонуванню цього механізму сприяє глобальна лібералізація та 
універсальний характер інформаційних і телекомунікаційних технологій. У цьому контексті слід приділити увагу питанню 
домінуючих інтересів транснаціональних корпорацій, а також загрозі хаотичного, непропорційного та нестабільного розвитку, 

що базується на закритих групах і не допускає цілі соціальні групи до участі у процесах модернізації. Україна розглядає ці 
загрози у специфічний та унікальний спосіб. Обґрунтування автора базуються на припущенні, що оригінальні чинники розвитку 
походять з багаторівневого людського буття, відміченого дуальністю раціональної та емоційної психіки з когнітивними, 

інформаційними та емоційними обмеженнями. Це припущення становить основу для розробки аналітичної моделі, яка 
складається з 8 сфер існування, для процесів соціально-економічного розвитку. Ця модель дозволяє автору визначити основні 
причини та ознаки глобальних загроз. У цьому контексті дослідження спрямоване на визначення цінностей, що обумовлюють 

розвиток інформаційного суспільства на основі глобальної лібералізації, і рушіїв цього процесу та можливих загроз - особливо 
тих, які мають негативний вплив на майбутнє України. У статті проаналізовано внутрішні загрози розвитку України, особливо  
ендогенні та структурні чинники. У заключних зауваженнях автором запропоновано кілька рішень, спрямованих на 

забезпечення стабільного розвитку України. 

06.18.03.0075/214193. Сучасна парадигма функціонування світового фінансового ринку. Мозговий О., Малащук Д. // 
Міжнародна економічна політика. Київ: Київський нац. економічний ун-т ім. В.Гетьмана, 2016, №1(24), С.29-50. - укр. УДК 339. 

З метою подальшого розвитку основ теорії світового фінансового ринку в статті уточнено трактування його поняття як 
сукупності взаємопов'язаних сегментів - фондового, валютного, кредитного, страхового та інвестиційного, а також з 
урахуванням функціонального та інституційного аспектів. На основі розширеного трактування (фінансового ринку як сукупності 

взаємопов'язаних сегментів) й аналізу ряду понять фінансового ринку комплексно розглянуто поняття світового фінансового 
ринку в функціональному (як сфери ринкових відносин, які забезпечують акумуляцію і міждержавний рух грошових капіталів з 
метою забезпечення безперервності і рентабельності процесу відтворення) й інституціональному (коли в фокусі уваги 

перебуває сукупність банків, спеціалізованих фінансово-кредитних установ, фондових бірж, через які здійснюється рух світових 
фінансових потоків) аспектах. Для виявлення специфічних особливостей сучасного світового фінансового ринку 
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використовувались принципи системного підходу як загальнонаукової методології фундаментального дослідження. На основі 

такого підходу досліджено взаємозв'язок сегментів, предметів і об'єктів, визначено зв'язок  між факторами розвитку світового 
фінансового ринку. 

06.18.03.0076/214194. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації. Резнікова Н. // Міжнародна економічна 

політика. Київ: Київський нац. економічний ун-т ім. В.Гетьмана, 2016, №1(24), С.52-72. - укр. УДК 330.368:339.9. 
У статті узагальнено основні етапи еволюції наукових теорій щодо проблем залежності та розкрито природу нової парадигми 
економічної залежності країн на основі виокремлення детермінант її модифікації й аналізу факторів одиничного та системного 

характеру. З'ясовано історичні форми економічної залежності та виявлено домінанти їхньої трансформації. Виокремлено 
детермінанти структурної залежності в межах глибинних асиметрій між Центром і Периферією світового господарства в епоху 
лібералізації. Відстежено роль ринку у трансформації функцій держави для виявлення потенційних форм виникнення 

економічної неозалежності та формування новітньої моделі інституціоналізації глобальної економіки. Розкрито сутнісну основу 
еволюційного процесу "залежність - взаємозалежність - неозалежність" для виявлення об'єктивного характеру зміни філософії 
залежності з урахуванням домінант прояву, характерних відповідним хвилям глобалізації. Проаналізовано трансформацію 

форм економічної залежності та становлення її конфігуративних варіацій для концептуалізації "економічної неозалежності" з 
виокремленням її суб'єктів та об'єктів. Інтерпретовано сутність економічної неозалежності як форми прояву фундаментальних 
зрушень у глобальному домінуванні. Сформульовано основні положення авторської теоретико-концептуальної моделі 

економічної неозалежності країн як еволюційної домінанти глобальної співпраці. Прослідковано, що досягнення економічного 
розвитку суміжне з продукуванням різних форм залежності, взаємозалежності та реконфігурацією полюсів глобального 
зростання. Економічна неозалежність виокремлена як новий етап розвитку міжнародних економічних відносин.  

06.18.03.0077/214196. Філософія глобальних проблем у контексті нового економічного порядку. Молчанова Е. // Міжнародна 
економічна політика. Київ: Київський нац. економічний ун-т ім. В.Гетьмана, 2016, №1(24), С.103-125. - укр. УДК 339. 
Досліджено основні напрями формування ідей нового економічного порядку, починаючи з ідей Мальтуса. Проаналізовано 

основні підходи до визначення ключових моментів формування моделей нового економічного порядку та основні аспекти 
нехтування ідей науковців, які є цілком обґрунтованими, але не відповідають вимогам часу. Досліджено основні теоретичні 
підходи, які показували вплив людини на навколишнє середовище, наслідки діяльності людини. Розглянуто моделі впливу 

діяльності людини на навколишнє середовище. Визначено межі росту населення та вплив діяльності людини на навколишнє 
середовище. Визначено основні комп'ютерні моделі, які стали праобразом сучасних економетричних моделей для економічного 
прогнозування. Запропоновано перші підходи до міждисциплінарного дослідження основних проблем людства. Ідеї римського 
клубу згуртували більшість науковців різних течій, поглядів, наукових шкіл і різних наук. Це дозволило ширше дослідити 

багатосторонні аспекти формування нового економічного порядку та дозволило обґрунтувати сучасну необхідність до його 
трансформації. Основу представленого дослідження формують наукові дослідження міждисциплінарного характеру провідних 
економістів, членів Римського клубу. Також у статті проведено паралель щодо досліджень науковців Римського клубу та 

представників наукових шкіл Латинської Америки, Японії та Голландії тощо. Всі дослідження було акцентовано на вирівнюванні 
доходів на душу населення у розвинених країнах і країнах "третього світу" за рахунок постійної допомоги слаборозвиненим 
країнам і оптимального перерозподілу структури економіки. Всі запропоновані ідеї завжди підпадали під критику світового 

суспільства. З одного боку - розвинені країни, які повинні виділяти гроші на ліквідацію диспропорційного розвитку світової 
економіки та стимулювати зменшення забруднення країн, що розвиваються. Всі розглянуті та запропоновані моделі зводяться 
до підвищення рівня економічного розвитку країн, що розвиваються, за рахунок групи розвинених країн. Також розкрито 

концепцію "нового гуманізму". Згідно цієї концепції, основними причинами загострення глобальних проблем є політичні, 
психологічні, культурні характеристики суспільної свідомості, що виявляються у політичній байдужості, безвідповідальності, 
наслідком якої є низькоефективне політичне управління. Простежено ідея формування глобального уряду на чолі з провідними 

країнами світу. Однак зазначена концепція повертає до існуючої парадигми нового економічного порядку. Підтримка діючої 
концепції призведе та прогнозованих серії глобального економічного падіння з серією екологічних катастроф.  

06.18.03.0078/214516. Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації. Губін К.Г., 

Набатова О.О. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №3(26), С.69-82. - укр. УДК 
339.94. 
У статті розкрито особливості соціально-економічної природи малого та середнього бізнесу, що укріплюють його позиції на 

світовому ринку в умовах глобалізації. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні передумови, а також перешкоди інтернаціоналізації  
МСБ. Узагальнено сучасні теорії інтернаціоналізації та проаналізовано можливості їх використання МСБ.  

06.18.03.0079/215160. Підходи до оцінки ефектів інтеграційної угоди України та ЄС. Дербеньова Я.В. // Проблеми і перспективи 

розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.116-122. - укр. УДК 339.924. 
В період глобалізації світ стає все більш єдиним, взаємопов'язаним, динамічним і складним. Відповідно стає необхідним не 
тільки враховувати внутрішні інтереси держав, а й підпорядковувати їх визначальним світовим процесам, що охоплюються 

поняттями інтеграції та глобалізації. В таких умовах збільшення кількості інтеграційних угод різного ступеню поглибленості 
вимагає ретельного кількісного і якісного аналізу. Предметом статті є інтеграційні процеси різної глибини, а її метою - вивчення 
теоретичних положень заданої тематики та систематизація отриманих результатів. Використовувались методи систематизації, 

узагальнення, дедукції, які є провідними на теоретичному рівні пізнання. В статті розглянуто теоретичні положення СОТ та 
ОЄСР щодо типології інтеграційних угод. Зазначено, що регіональна інтеграція має різні ступені глибини і при цьому до 
попереднього рівня інтеграції додається ряд елементів лібералізації загального економічного простору. При цьому укладання 

інтеграційних угод передбачає послідовне здійснення таких етапів як ідентифікація бар'єрів, кількісна і якісна оцінка ефектів, 
розробка рекомендацій. Висвітлено підходи до оцінки кількісних ефектів інтеграційних процесів за допомогою економічних 
моделей обчислюваної загальної рівноваги, гравітаційних та динамічних міжгалузевих моделей, моделей множинної регресії. 

Описано та систематизовано переваги та недоліки таких моделей та запропоновано шляхи їх використання для оцінки 
наслідків формування зони вільної торгівлі України та ЄС. Запропоновано використання ряду індексів для оцінки наслідків 
інтеграції, зокрема торгівельних: індекс імпортозалежності, динаміки та структури товарообороту, індекс коплементарності 

торгівлі. Відповідно, результатами роботи є висновки, які базуються на приведених теоретичних положеннях оцінки ефектів 
інтеграційних угод. 

06.18.03.0080/215162. Сутність поняття "міжнародний бізнес". Медведева І.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. 

Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.128-133. - укр. УДК 339.9. 
Стаття присвячена питанню суті міжнародного бізнесу. Глобалізація та науково-технічна революція призвели не тільки до 
кількісних змін у міжнародному бізнесі, але й якісних. Відповідно змінюється і сутність поняття "міжнародний бізнес", тому дане 

поняття стає підґрунтям для подальшого його аналізу. Метою статті є огляд та узагальнення наявних в економічній літературі 
визначень поняття "міжнародний бізнес" і конструювання авторського визначення даної категорії. Для цього використано 
методику Старостіної А.О. - методику побудови категорії за трьохкомпонентною структурою. Предметом дослідження є 

методичний інструментарій побудови категорії "міжнародний бізнес". У статті розкрито сутність поняття "міжнародний бізнес". 
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Складений перелік наявних у літературі визначень даного поняття та класифіковано існуючі підходи до його визначення за 

трьохкомпонентною структурою. Виявлено, що суть поняття "міжнародний бізнес" зводиться до трьох варіантів: 1) це ділові 
операції (зазначає більшість авторів); 2) це діяльність економічних суб'єктів; 3) це система господарських зв'язків між 
економічними суб'єктами. Як висновок зазначено, що хоча суть поняття "міжнародний бізнес" у визначеннях різних авторів 

різна, однак, у змісті даного явища і його результаті науковці одностайні: він здійснюється між двома і більше країнами та з 
метою отримання прибутку. За результатами дослідження сконструйовано авторське визначення поняття міжнародного 
бізнесу. 

06.18.03.0081/215274. Інтеграційні процеси Україна - європейський союз: на прикладі співпраці у сфері вищої освіти. Хан Є., 
Слюсаренко А. // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Історія. Київ: Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2016, №4(131), С.80-
84. - укр. УДК 378.4(430). 

Представлені та проаналізовані основні документи й угоди, підписані Україною, що стосуються міжнародного співробітництва, 
взаємного визнання й участі України у створенні єдиного європейського освітнього простору. А також участь українських 
університетів у європейських програмах, що забезпечують ефективну реалізацію академічної мобільності студентів і 

викладачів, поліпшують співпрацю в галузі вищої освіти та поширюють європейські освітні принципи і традиції в українській 
вищій школі. Наведено приклади міжнародної співпраці України та Європи у сфері освіти й науки, зокрема, участі України у 
європейських освітніх програмах і проектах, які призначені для забезпечення ефективності міжнародного співробітництва, 

міжнародного визнання, академічних обмінів і покращення академічної мобільності. Проаналізовано й охарактеризовано 
процес інтеграції української вищої освіти до загальноєвропейського освітнього простору на прикладі двосторонніх і 
багатосторонніх міжнародних угод, які підписала наша держава (Угода про партнерство та співробітництво, Лісабонська 

конвенція, Болонська декларація) та участі у міжнародних освітніх програмах, зокрема таких як Темпус, Еразмус Мундус, Жан 
Моне, Еразмус + та ін. Матеріали статті можуть бути використані в дослідженнях міжнародних освітніх і культурних зв'язків і для 
інформування й популяризації європейських освітніх програм серед академічної спільноти, українських студентів і викладачів. 

Крім того, у статті наведено конкретні приклади участі України в таких європейських освітніх програмах і проектах.  

06.18.03.0082/215304. Циклічність кризових явищ у зовнішньоекономічній діяльності України. Дунська А.Р., Усачова І.Д. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.73-79. 

- укр. УДК 339.5.053. 
У статті наведено результати дослідження циклічності виникнення кризових явищ у зовнішньоекономічній діяльності України. 
Досліджено стан експортно-імпортної діяльності України за період 20 років. З'ясовано основні проблеми, з якими країна 
зіткнулася у період 1996-2015 рр. Проаналізовано сальдо зовнішньоторговельного балансу України за останні роки та 

наведено причини виникнення певних економічних явищ. Предметом дослідження виступає динаміка циклу 
зовнішньоторговельного балансу України. Метою дослідження є здійснення аналізу стану експортно-імпортної діяльності 
України та визначення характерних фаз, які притаманні певним періодам в історії становлення та розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності країни. Основні методи дослідження застосовані в роботі: метод статистичного аналізу, 
методи економі-ко-математичного і порівняльного аналізу, метод системного підходу та метод графічного моделювання. 
Циклічність розвитку економік світу характеризуються високим рівнем економічної активності, яка у пік свого розвитку змінює 

спрямованість вектору у бік спаду. Цикли мають закономірність повторюватись, відрізняючись двома характерними ознаками: 
тривалість та фактори спричинення циклічних коливань. Зовнішньоекономічна діяльність України розвивається за 
економічними принципами циклічності. За період економічного становлення ЗЕД країни перебувала на різних стадіях циклу, які 

відображали стан економічного розвитку держави. Циклічність розвитку зовнішньоекономічної сфери характеризується значним 
та нерівномірним впливом на неї великої сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів. Теорії циклічності надають можливість 
передбачити виникнення кризових явищ у зовнішньоекономічній діяльності України та своєчасно застосувати заходи щодо 

мінімізації негативних наслідків. Сферою застосування результатів дослідження може бути: Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України, експортноорієнтовані підприємства,, приватний сектор тощо. Досягнути позитивних результатів у 
зовнішньоекономічній діяльності та стимулювати її розвиток можна завдяки правильному визначенню періодичності циклічних 

коливань та вчасному застосуванню заходів щодо контролю виникнення кризових ситуацій.  

06.18.03.0083/216018. Роль міжнародної фінансової допомоги в стимулюванні економічного розвитку в Україні. Вусятицька M.П. 
// Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.47-57. 

- укр. УДК 336.48. 
У статті розглянуто обсяги та структуру міжнародної фінансової допомоги, наданої для реалізації проектів економічного 
розвитку нашої держави та її регіонів. Обґрунтовано важливість залучення коштів міжнародних організацій та іноземних країн в 

період економічної кризи, коли бюджетних ресурсів для фінансування розширеного відтворення недостатньо. Проаналізовано 
вплив та ефективність використання фінансових ресурсів, наданих Україні у рамках фінансування міжнародних проектів. 
Визначено основні недоліки в залученні та використанні коштів міжнародної фінансової допомоги. Запропоновано перспективні 

напрямки фінансової співпраці України з зарубіжними країнами та міжнародними організаціями в сфері регіонального 
економічного розвитку. 

06.18.03.0084/216039. Ramy instytucjonalne stosunkow gospodarczych Unii Еuropejskiej z krajami Аfryki, Кaraibow i Рacyfiku. Jantori-

Drozdowska E. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 
2015, №2, С.214-229. - Польська УДК 339.9. 
The experience of the second half of the twentieth century shows that the economies of the less developed countries, especial ly those 

with the lowest income are not able to overcome independently their economic difficulties. Awareness of this fact motivates developed 
industrialized countries to create programs for promoting socio-economic development of the weaker participants on the global market. 
The aim of the article is to present the policy character and the institutional framework for economic relations between the European 

Community and the African, Caribbean and Pacific Coast countries and attempt to evaluate the Community actions, supporting the 
development of these countries. 

06.18.03.0085/216292. Закономірність впливу змін приросту ВВП країни на обсяг капітальних інвестицій. Кононенко Ігор, Рєпін 

Антон // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №21(2), С.16-25. - англ. 
УДК 330.113. 
Запропоновано закономірність впливу змін приросту ВВП країни на обсяг капітальних інвестицій в її економіку для країн з 

різним економічним станом. Вперше ця закономірність була виявлена в 2005 р. для європейських країн з перехідною 
економікою. Мета статті: перевірити закономірність впливу змін приросту ВВП країни на обсяг капітальних інвестицій для країн 
з різним рівнем економічного розвитку в період 1995-2013 рр. Для досягнення мети були проаналізовані економічні процеси в 

35 країнах світу. Результат перевірки закономірності на економіках проаналізованих країн показав високий відсоток 
відповідності. 
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06.18.03.0086/216380. Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в регіональні та світові системи 

взаємовідносин. Олійник Ярослав, Бобровицький Анатолій // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. 
ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2017, №22(1), С.32-38. - укр. УДК 911.3.9:339.54. 
Дослідження присвячене моделюванню розвитку економіки України з використанням когнітивного моделювання. Дослідження 

включає вивчення напрямків розвитку суспільно-географічного комплексу, виражених у 7 субмоделях, що охоплюють розвиток 
та організацію усіх напрямків суспільного та економічного життя. Досліджена послідовність дій в рамках 7 субмоделей та 
взаємодія дій та стратегій кожної з них в загальній моделі. Рушійною силою моделі є інтеграційні процеси, що забезпечують 

взаємодію країни з географічними об'єктами різного рівня, починаючи з окремих країн до глобального географічного простору. 

06.18.03.0087/216508. Суперечності глобалізованого суспільства в аспекті проблем світового економічного порядку. Дейнека 
Т.А. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2017, №1(28), С.32-41. - укр. УДК 330.1:339.9-

047.52. 
Розглянуто суперечності інституціоналізації світового економічного порядку. Визначено, що вони посилюються внаслідок 
відмінності мотивації поведінки суб'єктів, що виявляється як боротьба за встановлення нових / відтворення діючих інститутів. 

Доведено, що глобалізованому суспільству притаманна багатоваріативність світової інституціональної практики.  

06.18.03.0088/216599. Структурування цілей брендингу за рівнями управління конкурентоспроможністю національної економіки. 
Стадник В.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), 

С.168-172. - укр. УДК 339.13. 
Визначено роль і завдання брендингу з позицій ціннісно-орієнтованого управління як технології впливу на поведінку учасників 
ринкових трансакцій. Структуровано цілі брендингу за рівнями управління конкурентоспроможністю національної економіки.  

06.18.03.0089/216600. Глобализация: экономический аспект. Федорова Ю.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні 
науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.177-181. - рос. УДК 339.5. 
В работе уточнено понимание термина "глобализация". Исследованы суть, цели и методы глобализации. Рассмотрены ее 

признаки и проявление в социальных и экономических сферах. Сделан прогноз в отношении дальнейшего распространения 
процесса глобализации. 

06.18.03.0090/216605. Интеллектуализация управления и инновационная политика как целевые ориентиры международных 

отношений. Шарко М.В., Корчевская Л.А., Гусарина Н.В., Петрушенко Н.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.199-202. - рос. УДК 338.242; 339.97. 
Обоснованы концептуальные основы управления инновационной политики государства в международном разделении труда. 
Структурированы факторы управления. Разработаны практические рекомендации по усилению интеллектуализации 

управления путем совершенствования компетенций хозяйствующих субъектов.  

06.18.03.0091/216664. Європейська практика застосування митної процедури переробки на митній території з використанням 
давальницької сировини. Несторишен І.В., Бережнюк І.Г., Нагорічна О.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.143-146. - укр. УДК 339.54. 
В роботі актуалізовано питання побудови ефективної моделі співпраці вітчизняної та європейської бізнес -спільноти шляхом 
широкого використання в зовнішньоекономічній сфері операцій з давальницькою сировиною. Зокрема, узагальнено 

нормативно-правове регулювання толінгових операцій в Україні та Європейському Союзі. Крім того, здійснено детальний 
аналіз та відповідність вітчизняних митних режимів європейським митним процедурам. 

06.18.03.0092/216665. Зовнішньоекономічна діяльність України: оцінка стану, проблеми та чинники впливу на розвиток. Тюріна 

Н.М., Карвацка Н.С., Назарчук Т.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-
т, 2017, №2(246), т.2, С.147-154. - укр. УДК 339.56. 
Виконано оцінку сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності України. Зокрема, проаналізовано динаміку експортно-

імпортних операцій та їх географічну структуру. Розглянуто стан товарної структури експорту та імпорту. Показано динаміку 
прямих інвестицій країни. Означені проблеми, виділено негативні чинники впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств та реалізацію їх експортного потенціалу. 

06.18.03.0093/216666. Формування експортного потенціалу підприємств України на світовому ринку технологій. Шелест Є.О., 
Бабій І.В., Баксалова О.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, 
№2(246), т.2, С.155-162. - укр. УДК 339.5. 

Виконано аналітичне дослідження стану зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами України, виявлено його вплив на 
експортний потенціал та конкурентоспроможність країни, а також розроблено пропозицій щодо нарощення реалізації 
вітчизняного високотехнологічного експорту на зовнішніх ринках.  

06.18.03.0094/216816. Оцінка критеріїв достатності міжнародних резервів у країнах центральної та східної Європи. Грицишин 
А.Т. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.32-41. - укр. УДК 339.72.74(4-191.2-11)"2005 2014". 
У статті розглянуто показники забезпеченості економіки країни міжнародними резервами. Досліджено такі критерії достатності 

міжнародних резервів як критерій покриття імпорту, відношення міжнародних резервів до короткострокового зовнішнього боргу 
держави, забезпеченість міжнародних резервів грошовою масою, достатність міжнародних резервів за підходом МВФ, 
міжнародні резерви на душу населення та відношення міжнародних резервів до ВВП для групи країн Центральної та Східної 

Європи. В підсумку узагальнено достатність міжнародних резервів за кожним критерієм адекватності у кожній досліджуваній 
країні протягом 2005-2014 років. 

06.18.03.0095/216889. Формування ринку послуг в умовах євроінтеграції. Ткачук О.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 

Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.232-235. - укр. УДК 334.722. 
Стаття присвячена формуванню ринку послуг та розвитку українського бізнесу в період сучасних трансформаційних процесів. 
Утворення сфери послуг традиційно пов'язане з кон'юнктурою ринку, станом попиту та пропозиції, що змінюються від впливом 

науково-технічного прогресу. В умовах євроінтеграції розвиваються нові види послуг, що визначаються існуванням відповідних 
стандартів суспільного життя людей. 

06.18.03.0096/216898. Система міжнародного виробництва ТНК: сучасні особливості та новітні тенденції. Левківський  В.М. // 

Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.53-57. - укр. УДК 339.92. 
У статті досліджено сучасні особливості та тенденції розвитку міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій. Дана 
характеристика показників розвитку міжнародного виробництва. Здійснено регіональний аналіз інвестиційної діяльності ТНК, 

розглянуто розвиток глобальних ланцюгів створення вартості. Розкриваються неакціонерні форми операцій та їх роль у 
глобальних ланцюгах створення вартості. 
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06.52 Тенденції і проблеми економічного розвитку і зростання. Планування економіки. 
Економічні цикли і кризи 

06.18.03.0097/213289. Параметри та показники соціальної безпеки населення України. Гнатенко І.А., Рубежанська В.О. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.242-249. - укр. УДК 

338.24:316.4. 
У статті визначено місце соціальної безпеки в системі національної безпеки країни. Проаналізовано підходи вітчизняних вчених 
до визначення поняття "соціальна безпека" та сформульовано власне визначення цього поняття. Запропоновано систему 

параметрів та показників соціальної безпеки населення України та проведено їх аналіз за період з 2010 по 2014 р.  

06.18.03.0098/213292. Екологічні детермінанти формування концепції економічного розвитку соціуму. Кравчук І.І. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.260-264. - укр. УДК 

330.87: 338.43.01:658. 
В роботі здійснено класифікацію теорій розвитку соціуму за ознаками домінуючих чинників екологічних аспектів цього розвитку. 
Визначено перспективи концептуального забезпечення економічного розвитку соціуму із врахуванням базових детермінант 

його екологічного розвитку та детермінант вищого рівня. Запропоновано алгоритм формування концепції економічного розвитку 
соціуму на екологічних засадах. 

06.18.03.0099/213293. Державна інвестиційна політика і зростання експортоспроможності промислового сектора національної 

економіки. Стадник В.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, 
№1(232), С.265-271. - укр. УДК 658.152. 
Охарактеризовано основні тенденції і проблеми інвестиційного забезпечення структурного розвитку промислового сектора 

вітчизняної економіки. Встановлено невідповідність структури інвестицій завданням підвищення експортної спроможності 
промислового сектора. Визначено завдання і напрями удосконалення державної інвестиційної політики для реалізації цілей 
структурної перебудови і підвищення експортоспроможності економіки України. 

06.18.03.0100/213347. Концепція поліфункціонального реформування економіки України. Лебедевич С.І. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.189-191. - укр. УДК 
330.338. 

Відображено розроблену теоретичну концепцію поліфункціонального реформування економіки України в сучасних умовах. 
Проведено комплексне дослідження потенціалу адаптації сучасного управління в економічній системі країни щодо потреб 
забезпечення підвищення рівня обороноздатності й національної безпеки, євроінтеграції й конкурентоспроможності України на 

світовому ринку. Сформовано теоретичну концепцію поліфункціонального реформування економіки. Розроблено 
концептуальну модель оптимізації оборонних, економічних, екологічних і соціальних функцій економіки країни. Запропоновано 
розглядати економіку України як єдиний оборонно-господарський комплекс і в ньому рух з видів продукції (виробів, робіт, 

послуг): виключно оборонного, подвійного, виключно цивільного призначення. 

06.18.03.0101/213349. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Романуха О.М. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.198-204. - укр. УДК 005.35. 

В роботі розглянуто особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Звернено увагу на рівень 
законодавчого врегулювання питання, регіональні особливості його впровадження. Проаналізовано основні перепони, що 
заважають становленню системи корпоративної соціальної відповідальності. 

06.18.03.0102/213493. Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності. Орлова-Курилова О.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.75-79. - укр. 
УДК 631.164.23:330.341.1. 

В статті визначено, що залучення венчурного капіталу є джерелом, яке забезпечує економічну безпеку країни та є необхідною 
умовою переходу вітчизняної економіки на інноваційну модель розвитку. Метою такого фінансування є сприяння стартуванню, 
розвитку або розширенню нового проекту, стимулюванню зростання конкретного бізнесу шляхом надання певної суми коштів в 

обмін на частку в статутному капіталі або якийсь пакет акцій. Венчурне інвестування - це особливо ризикована система 
вкладення коштів у нові проекти. Венчурне інвестування виступає певним каталізатором і для регіональних виробничих систем. 
За допомогою такого інвестування відбувається кінцевий симбіоз новітніх ідей, технологій управління зі складовими 

елементами еволюціонуючої соціально-економічної місцевої системи. Визначено, що імовірність ризикованості венчурної 
діяльності знаходиться в прямій залежності від життєвого циклу венчурної компанії та венчурного капіталу. Цілком очевидним є 
факт необхідності підтримки інноваційних компаній саме на початкових стадіях їх розвитку. Залучення венчурного капіталу на 

початкових стадіях реалізації інноваційного проекту ризиковане, проте вкрай необхідне для втілення новаторських ідей. Тому 
наразі державна підтримка венчурного бізнесу є особливо актуальною. 

06.18.03.0103/213494. Анализ иностранного инвестирования в Украине. Романькова О.Н., Горголюк К.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.80-84. - рос. УДК 
657.471:336.22. 
В статье рассмотрено иностранное инвестирование в Украину в 2015 г. Приведена динамика поступления прямых 

иностранных инвестиций за период 2010-2015 гг. Проанализированы прямые иностранные инвестиции и определены 
основные страны инвесторы, а также наиболее инвестируемые отрасли. Показано влияние инвестиционной 
привлекательности Украины с целью привлечения иностранных инвестиций. 

06.18.03.0104/213580. Система державної координації регулювання витрат підприємницького сектору України. Колісник Г.М. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.127-132. - укр. 
УДК 658.115 (477). 

В статті з'ясовано, що скорочення витрат на виготовлення продукції є критерієм, відносно якого оцінюється ефективність 
регулювання витрат в цілому та їх величини і рівня. Досліджено, що в Україні заснована традиційна модель регулювання 
витрат, котра, на жаль, не враховує достатньою мірою специфіку діяльності підприємницького сектору в конкурентному 

середовищі залежно від сфери діяльності. Нами з'ясовано, що дослідники, формуючи теоретичні основи регулювання витрат, в 
якості головної функції, яка впливає на величину та рівень витрат, розглядають обсяг виробництва, що характеризує 
традиційну модель такого управління. Досліджено, що система управління витратами з метою регулювання рівня 

результативних показників повинна враховувати наступні фактори: технологічні особливості господарювання, визначення 
причин виникнення витрат; відображення процесу нарощення витрат в процесі створення вартості. Зазначено, що управління 
витратоутворюючими факторами розглядається як економічна передумова підвищення ділової активності і ефективності 

господарських процесів. 
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06.18.03.0105/213596. Основні напрямки державної політики соціального розвитку територій в сучасних реаліях України. Піщик 

О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.203-
207. - укр. УДК 332.1.477. 
В статті розглянуто теоретичні підходи формування стратегій соціального розвитку територій. Досліджено напрямки державної 

політики при розробці стратегій соціального розвитку територій, виділено характерні риси стратегій, проаналізовано їх 
структуру, виділено етапи їх формування, встановлено цільові орієнтири. Розглянуто передумови та визначено принципи 
формування стратегії соціального розвитку територій, надано пропозиції щодо вдосконалення та унормування процесу 

стратегічного планування соціального розвитку територій в сучасних умовах. 

06.18.03.0106/213614. Роль инвестиционного фактора в развитии Азербайджанской экономики: основные направления и 
перспективы. Бабаев Турал. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 

2016, №5(240), т.1, С.10-14. - рос. УДК 330.322:338(479.24). 
В статье рассматриваются характер и степень влияния инвестиционного фактора в экономическом развитии, особенно в 
условиях формирующего рынка. Доказано, что в последние годы иностранные инвестиции сыграли решающую роль в 

обеспечении восстановления темпов экономического развития Азербайджана и его дальнейшего ускорения. Автор статьи 
анализирует опыт Азербайджана в сфере создания инвестиционного климата. 

06.18.03.0107/213624. Стан та перспективи розвитку галузей економіки України в сучасних умовах. Дражниця С.А. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.61-64. - укр. УДК 
338.1. 
Проаналізувавши та критично оцінивши сучасний стан вітчизняної економіки, автор спочатку визначає ряд найважливіших 

факторів, що так чи інакше впливають на її розвиток. На основі даного аналізу та світових тенденцій автором запропоновано 
перелік найперспективніших, з точки зору подальшого розвитку, галузей економіки України та модель їх розвитку. Висновки 
даного дослідження містять перелік конкретних кроків щодо виходу з економічної кризи України та забезпечення стабільного 

економічного розвитку держави. 

06.18.03.0108/213980. Особливості державного регулювання розвитку малого підприємництва. Яковенко О.О. // Наук. вісник Ак-
мії муніципального управління. Управління. Київ: Академія муніципального управління, 2016, №1, С.118-125. - укр. УДК 351. 

Розглянуто особливості державного регулювання розвитку малого підприємництва. Визначено, що мале підприємництво у 
трансформаційних економіках виконує низку специфічних соціально-економічних функцій. Функції та засоби державного 
регулювання економіки суттєво відрізняються в перехідній період до ринку і в період сформованих ринкових відносин. 
Ефективність малого підприємництва знаходиться у полі зору державних органів управління. Межі державного регулювання, 

яке матеріалізується у законодавчих актах нормативного характеру, постійно змінюються: вони звужуються і поступаються 
політиці дерегулювання. При цьому державне регулювання не зникає, а якісно вдосконалюється, набуває нових функцій, 
особливо у питаннях захисту поряд із публічними (суспільними) інтересами і інтересів приватних, зокрема підприємців. За 

допомогою державного регулювання відбувається й процес погодження цих інтересів. 

06.18.03.0109/213994. Державне регулювання процесу становлення природозберігаючої системи господарювання. Драган І.В. // 
Наукові розвідки з держ. та муніципального управління. Київ: Академія муніципального управління, 2016, №1, С.64-72. - укр. 

УДК 338. 45. 
Статтю присвячено дослідженню інноваційних імператив щодо державного регулювання процесу становлення 
природозберігаючої системи господарювання. Розглянуто витрати територіальних органів влади на мотивування 

ресурсозберігаючих заходів за допомогою еколого-економічних інструментів. Доведено, що механізм мотивації 
природоохоронної діяльності недостатньо розвинений і потребує суттєвої державної підтримки, шляхом введення екологічної 
застави, системи екологічного мораторію, пільгових платежів, обов'язкового екологічного страхування, які забезпечили б 

зацікавленість та мотивацію в системних довготривалих методах управління природоохоронною діяльністю.  

06.18.03.0110/213996. Поняття публічно-приватного партнерства у контексті сучасного етапу соціально-економічного розвитку 
України. Сімак С.В. // Наукові розвідки з держ. та муніципального управління. Київ: Академія муніципального управління, 2016,  

№1, С.78-88. - укр. УДК 351. 
У статті на основі аналізу існуючих трактувань сутності поняття публічно-приватного партнерства запропоновано визначення 
зазначеної дефініції у широкому та вузькому смислах. Проведений аналіз досліджень вітчизняних науковців дав змогу дійти 

висновку, що використання терміну "державно-приватне партнерство" замість "публічно-приватне партнерство" значною мірою 
звужує сутність цього поняття. Показано, що громадянське суспільство є третьою стороною в проектах публічно-приватного 
партнерства, крім того учасниками яких є державна влада та приватний капітал. Зазначено, що органи місцевого 

самоврядування, місцева громада повинні залучатись до реалізації проектів публічно-приватного партнерства на етапі їх 
ініціювання. 

06.18.03.0111/214054. Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни. Макогон В. // Зовнішня торгівля: 

економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №3(86), С.114-124. - укр. УДК 336.5:330.3. 
Проаналізовано динаміку та структуру видаткової частини державного та місцевих бюджетів. Визначено взаємозалежність між 
реальним валовим внутрішнім продуктом та часткою видатків зведеного бюджету у ньому. Розвинуто положення щодо 

використання капітальних видатків бюджету як інструмента забезпечення економічного зростання. Обґрунтовано напрями 
підвищення ефективності бюджетних видатків. 

06.18.03.0112/214055. Глобальний соціальний капітал: поліконтентність розвитку. Коломієць Г.М., Алієва Е.І. // Економічна 

теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №4(27), С.11-20. - укр. УДК 330.142:30. 
Розглянуто процес становлення глобального соціального капіталу, зміст і моделі розвитку цього феномену. Визначено, що 
глобальний соціальний капітал за умови спряження з національним соціальним капіталом може виводити національне 

господарство на траєкторію сталого розвитку. 

06.18.03.0113/214058. Становлення інформаційно-мережевої економіки як основи правової економіки. Гриценко А.А., Гриценко 
О.А. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №4(27), С.49-56. - укр. УДК 330.1:34. 

У статті розглядається природа інформаційно-мережевої економіки, яка стає основою формування правової економіки на 
національному і міжнародному рівні. Розкривається вплив типологічних змін суспільства на принципи побудови діяльності, 
адекватної правовій економіці. Обґрунтовується зростання невизначеності і хаотичності взаємодії людей у результаті 

розширення мережевих структур, що приводить до зростання неформальних інститутів та змін субординації права і закону.  

06.18.03.0114/214061. Стан та перспективи розбудови правової економіки в українській системі формування доходів. Губін К.Г., 
Набатова О.О. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №4(27), С.77-86. - укр. УДК 

330.341.2; 330.564.2. 
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Охарактеризовано рівень розвитку правової економіки в українській системі формування доходів. Перспективи розбудови 

правової економіки пов'язано з можливостями реалізації комплексу заходів "сфери - процедури - органи - кадри - контроль". 
Висвітлено зміст та шляхи запровадження цього комплексу заходів, а також головні перешкоди запропонованим реформам. 
Викладено можливу послідовність просування реформ. 

06.18.03.0115/214068. Інвестиційна політика держави як інструмент регулюючого впливу на інвестиційну діяльність. Кудрявцева 
В.В. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №4(27), С.157-168. - укр. УДК 346.543. 
У статті досліджуються питання господарсько-правового забезпечення реалізації інвестиційної політики держави, 

обґрунтування та розробки системи вихідних понять, пов'язаних із господарсько-правовим забезпеченням реалізації 
інвестиційної політики держави: інвестиційний ринок, інвестиційна політика держави, правова інвестиційна політика держави, 
законодавча інвестиційна політика держави, механізм формування правової інвестиційної політики держави, правовий 

інвестиційний порядок. 

06.18.03.0116/214197. Глобальна криза, фінансіалізація і технологічний розвиток. Радзієвська С. // Міжнародна економічна 
політика. Київ: Київський нац. економічний ун-т ім. В.Гетьмана, 2016, №1(24), С.126-157. - укр. УДК 339.97. 

У статті доведено, що основним чинником кризи є впровадження шостого технологічного укладу, а набуття нею статусу 
глобальної є наслідком фінансіалізації глобальної економіки. Аналіз праць провідних зарубіжних учених свідчить, що термін 
"фінансіалізація" виник на основі ідеології лібералізму у 1920-х роках і зазнав широкого розповсюдження у 1990-х роках на 

основі утвердження наприкінці 1970-х - на початку 1980-х років ідеології неолібералізму. Фінансіалізація гіпертрофовано 
збільшує обсяги глобального фінансового сектору, посилює його роль у розширеному відтворенні глобальної економіки, 
перерозподіляє на свою користь доходи глобального реального сектору, відволікаючи необхідні для його розвитку фінансові 

ресурси та стримуючи цим процес технологічного оновлення виробництва. Країни світового ядра, фінансовий сектор яких 
відіграє провідну роль у глобальному фінансовому секторі, отримують можливість перерозподіляти на свою користь доходи 
реального сектору країн світової периферії. Підкреслюється, що впровадження нового технологічного укладу створює 

можливості для технологічного розвитку країн периферії, але домінування в умовах фінансіалізації на глобальному 
фінансовому ринку спекулятивних капіталів ускладнює одержання ними надійного джерела середньо- і довгострокових кредитів 
та інвестицій. Для розвинених країн створюються можливості позбутися своїх виробництв попереднього домінуючого 

технологічного укладу переведенням їх до менш розвинених країн і законсервувати існуючу технологічну ієрархію глобальної 
економіки шляхом впровадження виробництв нового технологічного укладу, що й дозволяє аргументовано вважати 
фінансіалізацію чинником збереження диференціації рівнів технологічного розвитку країн світу. Аналізуються два шляхи 
підвищення технологічного рівня країн світової периферії: шлях наздоганяючого розвитку і шлях випереджального розвитку. 

Доводиться, що наздогнати країни-лідери і навіть випередити їх стає можливим лише при переході від "траєкторії 
переслідування" до "руху на випередження" запровадженням принципово нових технологій раніше за них. Така можливість 
здійснити технологічний стрибок для країн периферії виникає, відповідно до "довгих хвиль" Кондратьєва, раз на 50 -60 років і 

потребує наявності відповідної наукової, технологічної, фінансової бази і приводить до серйозних змін життя усього 
суспільства. Доводиться, що єдиним суб'єктом здійснення такого технологічного стрибка є національна держава.  

06.18.03.0117/214497. Стратегічне управління розвитком внутрішнього ринку країни в контексті забезпечення її 

конкурентоспроможності. Якименко-Терещенко Н.В. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 
2016, №2(25), С.25-36. - укр. УДК 351.82:339.5. 
Доведено, що розвиток національного виробництва та насичення внутрішнього ринку конкурентоспроможною продукцією 

вітчизняного виробництва є необхідною умовою підвищення економічної стійкості країни, її конкурентоспроможності. 
Обґрунтовані механізми активізації процесів розвитку внутрішнього ринку з метою поліпшення його соціально-економічної 
якості, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на основі структурної перебудови економіки на нових 

інвестиційно-інноваційних засадах розвитку реального сектору. 

06.18.03.0118/214498. Якість як критерій та чинник конкурентоспроможності національної економіки. Пронкіна Л.І., Гавриш О.М. 
// Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №2(25), С.37-46. - укр. УДК 330.1:005.332.4. 

Розкрито зміст та головні характеристики якості як економічної категорії. Обґрунтовано взаємозв'язок якості і 
конкурентоспроможності національної економіки. Досліджено трансформацію домінуючих характеристик якості відповідно до 
змін концептуальних підходів до конкурентоспроможності національної економіки. 

06.18.03.0119/214733. Державно-приватне партнерство в забезпеченні єдності громадських, колективних та особистих 
інтересів. Шедяков В.Є. // Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: Нац. ун-т "Одеська юридична ак-мія", 2015, №7, 
С.150-155. - укр. УДК 330.341:316.4; 330.35:316.4. 

У статті вивчаються теоретичні основи підвищення ефективності забезпечення єдності різнорівневих інтересів. Розглядається 
природа сутнісних сил людини в їхньому русі від абстрактного до конкретного. Демонструються порівняльні особливості 
природи інтересів. Аналізуються можливості налагодження ефективних форм публічно-приватного партнерства шляхом 

удосконалення механізмів державно-приватного партнерства. Робляться висновки про вдосконалення реформ. 

06.18.03.0120/215163. Пріоритети формування структурної політики в сучасних умовах інтеграційних перетворень. Романова 
Т.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), 

С.133-137. - укр. УДК 338.24. 
Дослідження проблем формування структурної політики, її методологічне та практичне обґрунтування повинно стати 
пріоритетом наукових розробок в умовах інтеграційно-орієнтованої політики економічного розвитку. Стаття присвячена 

дослідженню актуальної проблеми пошуку пріоритетів структурної політики в сучасних умовах інтеграційних процесів. Виділено 
цілі державної структурної політики, а саме: оптимізація структури економіки; підтримка експортоорієнтованих галузей; 
фінансування інноваційних досліджень й стимулювання їх упровадження; застосування високих технологій. Проаналізовано 

сучасний стан структури економіки. Відмічено, що для промисловості України в основному характерний розвиток 
середньонизькотехнологічних та низькотехнологічних виробництв і не набувають цілеспрямованого розвитку ті види 
економічної діяльності, які на сучасному етапі можуть забезпечити суттєве прискорення науково-технологічного прогресу. 

Серед загроз структурної модернізації та адаптації національної економіки виділені наступні: загострення глобальної 
конкурентної боротьби за інноваційні та інтелектуальні ресурси; ймовірність закріплення низькотехнологічного характеру 
національної економіки та погіршення умов участі в міжнародному поділі праці; недостатній рівень використання інноваційного 

потенціалу. Досліджено динаміку обсягів інновацій у промисловості України протягом останніх років, зроблено висновок про 
негативну тенденцію зменшення частки підприємств, які впроваджують інновації. Доведено, що серед видів економічної 
діяльності одним з найважливіших має стати виробництво високотехнологічної продукції, використання високоінтелектуального 

людського потенціалу, що дозволить успішно інтегруватися вітчизняній економіці до світового господарства, особливо в умовах 
інтеграційних перетворень. Зроблено висновок, що реалізувати поставлені задачі можливо лише шляхом впровадження 
ефективної державної структурної політики, яка може забезпечити стійке макроекономічне зростання, стабільність і соціальну 

спрямованість економіки. 
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06.18.03.0121/215173. Некоторые направления совершенствования государственного регулирования конкурентоспособности 

национального хозяйства Украины: зарубежный опыт и трехуровневая концептуальная модель. Ляшевская В.И. // Проблеми і 
перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.5-10. - рос. УДК 
338. 242. 4. 025. 2: 339. 137. 2 (477). 

В статье в рамках обоснования авторской трехуровневой концептуальной модели государственного регулирования 
конкурентоспособности Украины, рассмотрена эволюция использования амортизации в системе активного влияния развитых 
стран Запада на долгосрочную промышленную политику через амортизацию. Показаны истоки формирования этой новой для 

XVI в. экономической категории в Англии. На протяжении трех веков эта экономическая категория как активный экономический 
инструмент государственного влияния на освоение новых средств производства стимулировала крупный бизнес активно 
инвестировать свои средства в создание новых видов преобразователей энергии. Раскрыто эволюционное изменение 

транспортной инфраструктуры на примерах Англии в современной Европе. На этом основании автором сделан вывод о том, 
что реализация "Украина-2020" предполагает учет исторического опыта Запада. На этом фоне показана необоснованность 
быстрых положительных изменений в Украине при принятии государством новых документов, направленных на рост 

конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей. Разработанная автором трехуровневая 
концептуальная модель представляет собой попытку по всей вертикали исполнительной власти выделить регулируемые 
макроэкономические процессы и цели государственного регулирования, чтобы снизить вероятность дублирования и 

параллелизма при реализации "Украина-2020". В указанной модели, по мысли автора, на центральном уровне после принятия 
долгосрочных Национальных приоритетов развития, усилия центральных государственных органов исполнительной власти 
целесообразно сконцентрировать на: формирование сбалансированного национального хозяйства на отраслевом уровне; 

создание долгосрочных экономических предпосылок развития специального высокотехнологического производства, имеющего 
научно-технический и кадровый потенциал мирового уровня. На региональном уровне в предложенной модели целесообразно 
широкое использование экономических инструментов долгосрочного прогнозирования и индикативного планирования. При 

этом возможности регионов (сырьевые, транспортные, инфраструктурные, кадровые и другие) будут способствовать 
сокращению безработицы и пополнению областных бюджетов. Выделены также регулируемые макроэкономические процессы 
на районном, то есть местном уровне, где сохраняются свои возможности в каждом административном районе при реализации 

национальных и областных программ развития. 

06.18.03.0122/215175. Інвестиційно-інноваційна модернізація економіки України на сучасному етапі. Ткаленко С.І. // Проблеми і 
перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.16-21. - укр. УДК 
339.9. 

У статті висвітлені особливості структурної перебудови вітчизняної економіки, а саме інвестиційно-інноваційна її модернізація, 
яка є головним інструментом забезпечення конкурентоздатності держави. В умовах сучасного розвитку суспільства та 
формування суспільства інформаційної економіки, вітчизняній економіці слід адаптуватися до змін, що викликані так званою 

четвертою промисловою революцією. Це можливо лише за умов здійснення фундаментальних зрушень в бік від традиційного 
виробництва промисловості до поширення і більшого використання ІКТ, рушійними силами таких зрушень є інвестиції та 
інновації. Метою статті є всебічний аналіз та оцінка інвестиційно-інноваційної модернізації економіки України, задля пошуку 

шляхів підвищення її ефективності. Методичну основу даної статті становлять методи аналізу і синтезу, порівняльний та 
системний підхід при дослідженні сьогоднішніх реалій. В даній статті проведено аналіз інвестиційної активності України, а сам е 
проаналізовані загальні показники обсягів залучених інвестицій в Україну за останні п'ять років, на підставі чого стверджуємо, 

що економіка України характеризується низьким рівнем залучення іноземних інвестицій; проведено порівняння і аналіз 
державних інвестицій в НДДКР у ЄС, розвинутих країнах та України, на підставі чого зазначаємо, що Україна майже не приймає 
участі у фінансуванні досліджень і розробок (менше 0,1%), в той час як у ЄС найменший показник у Латвії майже у чотири рази 

більший; проаналізовано та проведено порівняння інвестицій інституційних секторів ЄС та України, на підставі чого виявлені 
секторальні тенденції капіталовкладень. Загалом на підставі ґрунтовного аналізу виявлені прогалини в інвестиційно-
інноваційній модернізації національної економки, що не сприятиме досягненню тих цілей і завдань, які зазначені у Стратегії 

сталого розвитку "Україна - 2020". Практична значущість статті полягає у можливості використання авторських пропозицій при 
модернізації економічного розвитку України. 

06.18.03.0123/215224. Пріоритети розвитку підприємництва в умовах кризової економіки. Сидоренко Ю.В. // Проблеми і 

перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.2, С.65-70. - укр. УДК 
338.28:33.05-044.372. 
Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів криз та пошуку практичних інструментів їх подолання в умовах 

українських реалій. Практичні аспекти виводу галузей економіки із кризи для України, незважаючи на наявність наукових 
доробок, залишаються відкритими та нерозв'язаними. Тому стаття має на меті є дослідження явища та дефініція сутності 
економічної кризи, виявлення ознак кризи в сучасному суспільно-економічному контексті, формулювання перспективних 

підприємницьких альтернатив в кризових умовах. На основі застосування теоретичних методів аналізу та синтезу, аналогії, 
абстрагування було узагальнено та систематизовано наукові погляди стосовно явища кризи. Встановлено, що, з одного боку, 
криза за об'єктивними своїми проявами є негативним явищем, з іншого боку, містить потенціал оптимізації та майбутнього 

удосконалення системи, виконуючи конструктивну функцію. Обґрунтовано, що криза, поряд із стабільним функціонуванням, є 
двома взаємопов'язаними фазами процесу розвитку системи. Доведено, що антикризове управління має ґрунтуватися на 
якомога більш ранній діагностиці системних протиріч та їх превентивній оптимізації шляхом переведення системи в нову якість. 

Методом спостереження було ідентифіковано кризові явища сучасного етапу розвитку українського суспільства в розрізах 
ключових сфер життєдіяльності: медицині, освіті, організації дозвілля, галузях транспорту, харчування, житлової нерухомості та 
комунальної інфраструктури, агробізнесу та сільського господарства тощо. В зазначених сферах сформульовано та 

запропоновано до застосування ряд підприємницьких ідей та проектів, призваних подолати існуючі соціально-економічні 
протиріччя, дозволяючи бізнесу - переорієнтуватися на нові вимоги часу, а споживачам - отримати якісно нові, більш задовільні 
послуги та продукти. 

06.18.03.0124/215303. Характеристика необхідності удосконалення державного регулювання в Україні, як невід'ємна складова 
ринкової економіки. Мельник В.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-
дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.67-73. - укр. УДК 338.242.4; 334.723. 

У статті визначено зміст та необхідність державного регулювання ринку в Україні. Висвітлені особливості структурної 
перебудови вітчизняної економіки, її модернізація, що є головним інструментом забезпечення конкурентоздатності держави. В 
умовах сучасного розвитку суспільства та формування суспільства інформаційної економіки, вітчизняній економіці слід 

адаптуватися до змін, що викликані так званою четвертою промисловою революцією. Результатами дослідження є виявлення 
та структуризація проблем в забезпеченні інноваційного розвитку - недосконалість законодавства, зміна термінів проведення 
тендерів, часті зміни митного законодавства, за короткий термін повернення валютних цінностей, складність митної 

документації, високий рівень податків, відсутність пільгового режиму оподаткування для високотехнологічних виробництв, 
несвоєчасне повернення бюджетом невідшкодованого ПДВ, відсутність державної цільової програми розвитку підтримки 
вітчизняного виробника та підтримки в створенні нової техніки та впровадження нових технологій. Державне регулювання 
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намагається доповнювати ринковий економічний механізм, і незважаючи на те, що ринкова система стала регульованою, 

державний вплив має свої межі, які визначаються можливостями ринкового механізму попиту і пропозиції за умов недосконалої  
конкуренції. Держава бере на себе лише ті функції, які не підвладні ринку і пов'язані з необхідністю задоволення суспільних 
потреб. Метою статті є обґрунтування необхідності удосконалення використання державного регулювання економіки України. У 

статті було проведено аналіз методів державного регулювання. Їх застосування дає змогу створити економічні умови на ринку, 
які спонукають суб'єктів ринку діяти в необхідному напрямі, вирішувати ті, чи інші завдання згідно з загальнодержавними 
інтересами та приватними (особистими), а також зберегти право на вільний вибір своєї поведінки. Вагомого значення набуває 

формування ефективної державної політики регулювання ринку. В сучасних умовах соціально-економічного розвитку, активне 
державне регулювання має стати запорукою формування соціально-ринкової економіки в Україні. 

06.18.03.0125/215305. Оптимізація державних заходів з приводу підвищення конкурентоспроможності на національному і 

регіональному рівні. Кудрявцева О.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-
дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.79-83. - укр. УДК 681.45. 
Предметом роботи є теоретичні засади формування регіональної і національної конкурентоспроможності. Метою роботи є 

виявлення основних шляхів оптимізації державної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності на 
національному і регіональному рівні. З метою одержання обґрунтованих висновків у процесі роботи були використані 
абстрактно-логічний метод; системно-структурний аналіз, та метод порівнянь. В роботі було виділено й обґрунтовано три 

напрями спрямовані на підвищення регіональної та державної конкурентоспроможності, а саме, зовнішньоекономічна, 
регіональна і структурна політика. Обґрунтовано ступінь важливості коректного погодження дій на зазначених напрямках, 
оскільки їх тісний взаємозв'язок, та особливості відкритої економіки, можуть надати певних труднощів у вирішенні даного 

питання. Крім того, проаналізовано і запропоновано оптимальний для підтримки високого рівня регіональної і державної 
конкурентоспроможності, порядок функціонування влади, та розмежування повноважень "по вертикалі" - між центральними, 
регіональними та місцевими органами влади. Для успішного функціонування усіх рівнів влади потрібне ретельне узгодження 

регіональних і загальнонаціональних інтересів. У зв'язку з цим, в роботі надане власне трактування поняття 
конкурентоспроможності країни, а також запропоновано ряд завдань які доцільно вирішити для підвищення її рівня.  

06.18.03.0126/215997. Соціальні орієнтири сучасної економічної політики України. Борейко В.І. // Актуальні проблеми розв. 

економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-692-97. - укр. УДК 338.22: 369.5. 
В статті досліджено основні завдання соціально-орієнтованої економіки та роль соціальної політики держави в забезпеченні 
поступального розвитку національної економіки, проведено порівняння частки видатків Пенсійного фонду України у 
національному ВВП з аналогічними показниками провідних європейських країн, розкрито, що нинішні проблеми в національній 

економіці в значній мірі пов'язані з необхідністю закривати дефіцит Пенсійного фонду з державного бюджету України, 
обґрунтовано заходи, які передбачають поступовий перехід України від солідарного пенсійного забезпечення до 
персоніфікованого пенсійного страхування майбутніх пенсіонерів. 

06.18.03.0127/216006. Концептуальні засади бюджетного інвестування. Руденко В.В. // Актуальні проблеми розв. економіки 
регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-7152-158. - укр. УДК 336.531.2. 
У статті обґрунтовано необхідність та економічний зміст бюджетних інвестицій, визначено їх місце і роль у забезпеченні 

соціально-економічного розвитку держави та запропоновано основні напрями підвищення ефективності бюджетного 
інвестування з урахуванням зарубіжного досвіду. В результаті дослідження встановлено, що застосування науково 
обґрунтованих підходів до здійснення бюджетних інвестицій здатне перетворити їх у дієвий інструмент поліпшення суспільного 

добробуту, стимулювання економічного розвитку держави та покращення загального інвестиційного клімату.  

06.18.03.0128/216009. Соціальна домінанта сталого розвитку: теоретичний аспект. Кінаш І.П. // Актуальні проблеми розв. 
економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-5174-178. - укр. УДК 338.46. 

Стаття спрямована на узагальнення та поглиблення теоретичних підходів до аналізу категорій і понять сталого розвитку в 
контексті її соціального виміру. Соціальний розвиток розглянуто як результат взаємодії великої сукупності соціальних процесів, 
які передбачають перехід суспільних відносин до якісно нового стану. Визначено результати соціального розвитку. 

Стабілізуючим фактором держави, яка стала на шлях сталого розвитку запропоновано розглядати соціальні інститути, серед 
яких виділено освіту та культуру. Для досягнення поставленої мети у роботі використано наступні методи дослідження: 
теоретичного узагальнення; абстрагування; системного підходу; логічний. Результатом дослідження є соціальна складова 

сталого розвитку, яка слугує способом забезпечення добробуту людей через вирішення проблем їх життєзабезпечення, 
реалізації їх духовного та інтелектуального потенціалу. Наукова новизна полягає у теоретичному обґрунтуванні соціального 
виміру сталого розвитку на основі запропонованих соціальних змін на рівні держави. Результати дослідження можуть бути 

використані при розробці загальнонаціональних, регіональних, місцевих програм сталого розвитку.  

06.18.03.0129/216024. Моделювання сценаріїв реалізації промислової політики в Україні. Хаустова В.Є. // Актуальні проблеми 
розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.90-105. - укр. УДК 338.2. 

Статтю присвячено проблемі моделювання сценаріїв реалізації промислової політики в Україні. Метою статті є побудова 
імітаційної моделі промислової політики в Україні та моделювання сценаріїв її реалізації. Запропоновано імітаційну модель, що  
призначена для моделювання різних сценаріїв та заходів промислової політики з точки зору досягнення цільових орієнтирів 

ефективності, відкритості, прогресивності структури промисловості, науково-технічного рівня та ефективності економіки у 
цілому та на її базі здійснено сценарне моделювання. За результатами моделювання доведена доцільність поєднання різних 
заходів формування ефективної промислової політики держави: інституціональних (у першу чергу заходів запобігання корупції), 

інвестиційних (створення умов для розширення та залучення внутрішніх інвестицій) та активізації науково-технічної та 
інноваційної діяльності на рівні як держави, так і окремих підприємств. 

06.18.03.0130/216030. Модель регулювання діяльності інститутів спільного інвестування. Олексів І.Б., Шпакович І.Р. // Актуальні 

проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.145-154. - укр. УДК 
330.322. 
Стаття присвячена дослідженню регулювання діяльності інститутів спільного інвестування в національному господарстві. 

Спрямована на розроблення методичних рекомендацій щодо урегулювання такої діяльності на державному рівні, які 
дозволяють усунути існуючі недоліки та стимулювати сильні сторони. В основі дослідження лежать отримані в результаті 
проведення кластерного аналізу групи інституті спільного інвестування з відповідними перевагами та недоліками у кожному з 

них. Відтак реалізація запропонованих заходів на пряму вплине на майбутні результати діяльності інвестиційних фондів і тим 
самим підвищить ефективність діяльності досліджуваних об'єктів. 

06.18.03.0131/216047. Соціальна результативність суб'єктів підприємницької діяльності. Перевозова І.В., Попадинець І.Р. // 

Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.60-68. - 
укр. УДК 394.921. 
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Стаття спрямована на дослідження соціальної результативності суб'єктів підприємницької діяльності. Соціальний аспект 

підприємництва стає необхідною компонентою ділового успіху, зростання прибутковості та конкурентоспроможності, а також 
мінімізації ризиків. Соціальна результативності представлена як відповідність розвитку господарської діяльності основним 
соціальним потребам і цілям суспільства, інтересам трудового колективу і окремої людини. Дослідження соціальної 

результативності суб'єктів підприємницької діяльності запропоновано аналізувати за допомогою соціальних факторів. Соціальні 
фактори характеризуються мінливістю очікувань, відносин та інтересам суспільства, колективу чи індивіда. Запропонована 
узагальнена класифікація факторів, що здійснюють вплив на соціальну результативність підприємницької діяльності, виділено 

зовнішні та внутрішні фактори. До зовнішніх факторів віднесли: рівень доходів населення; диференціація населення за 
доходами; міграційні процеси; рівень заробітної плати; рівень легалізованості доходів населення; сімейний статус населення; 
рівень зайнятості населення; вікова структура населення тощо. Стосовно внутрішніх факторів, то доцільно виділити наступні: 

низький рівень професійної базової підготовки, використання низько кваліфікованих працівників, відсутність умов для 
застосування креативних здібностей, недосконалість ефективної системи мотивації професійного зростання, відсутність 
спеціалізованих центрів для підвищення кваліфікації тощо. Кількісний та якісний аналіз вище зазначених факторів дасть  змогу 

визначити рівень соціальної результативності суб'єктів підприємницької діяльності. Для аналізу ступеня впливу факторів на 
результативність діяльності розроблена анкета експертного оцінювання, яка представлена у вигляді оціночної шкали. 
Проведене анкетування та оброблення думок експертів і визначений ступінь впливу факторів на соціальну результативність 

підприємницької діяльності. Оцінка рівня соціальної результативності суб'єктів підприємницької діяльності експортним методом 
конкретного фактора і представлена формулою. Шкала оцінки рівня соціальної результативності суб'єктів підприємницької 
діяльності у відсотковому еквіваленті за окремими факторами: 100-90 - високий рівень; 89-75 - середній рівень; 74-60 - 

задовільний рівень; 59-40 - низький рівень; 300 - відсутній рівень. В статті окремо розраховані рівні соціальної 
результативності суб'єктів підприємницької діяльності для зовнішніх та внутрішніх факторів. Встановлено, що і зовнішні, і 
внутрішні фактори знаходяться на середньому рівні, тобто попадають в проміжок 89%-75%. Дані розрахунки демонструють 

резерв для підвищення соціальної результативності суб'єктів підприємницької діяльності. Основні заходи щодо підвищення 
соціальної результативності суб'єктів підприємницької діяльності доцільно об'єднати в наступні групи: науково-технічна група; 
організаційно-економічна група; соціально-психологічна група; зовнішньоекономічна група. Дані резерви дозволяють 

максимально скоротити резерв рівня соціальної результативності суб'єктів підприємницької діяльності, що, у свою чергу, 
підвищить їхню ефективність і конкурентоспроможність, а також знизить підприємницькі ризики. Отже, зростання 
результативності виявляється в максимізації соціального та економічного ефекту і мінімізації робочого часу. Соціальний 
результат суб'єктів підприємницької діяльності знаходить вираження у забезпеченні кращих умов життя створюються 

передумови для майбутнього розвитку як колективу, так і індивіда загалом. Механізм соціальної результативності суб'єктів 
підприємницької діяльності є основою розвитку, переходу від простих до складних потреб, від матеріальних до духовних, від 
економічних до політичних, отже, до всебічно розвиненої індивідуальності. При цьому вищі потреби повинні розглядатись як 

головне багатство суспільства, головний чинник його економічного і соціального прогресу. Суперечність між необмеженим 
зростанням соціальних і економічних потреб та обмеженими ресурсами додаткового часу, який може бути спрямований для 
задоволення їх в кожний певний момент, виступає рушійною силою соціально- економічного розвитку. 

06.18.03.0132/216054. Шляхи залучення додаткових інвестицій в економіку України. Борейко В.І. // Актуальні проблеми розв. 
економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.121-126. - укр. УДК 338.242: 
658.148. 

В статті досліджено роль інвестиційних ресурсів в забезпеченні динамічного розвитку економіки країни; проаналізовано 
динаміку надходження прямих іноземних інвестицій в Україну та депозитів населення, залучених комерційними банками; 
обґрунтовано, що, для створення сприятливого середовища для інвесторів, Україні необхідно посилити правовий захист 

комерційних інтересів інвесторів, надати їм податкові пільги, забезпечити страхування їх виробничих і комерційних ризиків, 
скасувати оподаткування депозитів громадян та відшкодовувати їм всю суму вкладів при банкрутстві комерційних банків.  

06.18.03.0133/216507. Наука в забезпеченні економічного розвитку: світові тенденції та проблеми України. Федулова Л.І. // 

Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2017, №1(28), С.14-31. - укр. УДК 330.341. 
У статті розкрито стан розвитку сучасної науки у світі та охарактеризовано основні його тенденції. Проаналізовано рейтинги 
інноваційної активності України у світових експертних виданнях, що відображають вплив наукової політики на забезпечення 

інноваційного розвитку економіки. Здійснено оцінку стану розвитку наукової сфери України та розроблено пропозиції щодо 
підвищення її результативності. 

06.18.03.0134/216575. Інституційне забезпечення управління людським капіталом в системі формування економіки знань. 

Зачоса О.Д. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.48-
51. - укр. УДК 338.24(477) (045). 
Автор пропонує нові підходи до удосконалення інституційного забезпечення управління людським капіталом. Умови розвитку 

економіки знань потребують значних змін в інституційному забезпеченні управління людським капіталом. Серед головних 
рекомендацій можна відокремити розвиток інститутів інноваційної діяльності, підтримку та розвиток інноваційного навчання в 
інституційному середовищі освіти, розвиток соціальних інститутів. 

06.18.03.0135/216583. Типологія формацій соціально-економічного відторгнення відповідно функціональним групам його носіїв. 
Ліхоносова Г.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), 
С.86-90. - укр. УДК 338.23. 

У статті відображено авторське бачення взаємозалежності типів формацій соціально-економічного відторгнення від 
функціональних груп, до яких належить носій соціально-економічного відторгнення, форм власності, яка стає підґрунтям 
формування соціально-економічного відторгнення та морально-етичних вимірів сучасних глобалізаційних переваг. Детально 

відображена відповідність поведінкових програм соціально-економічного відторгнення функціональним групам суспільства. 
Запропонований ланцюжок якісних параметрів, що формують формації соціально-економічної системи в цілому. Зроблено 
висновок щодо неминучості виникнення соціально-економічного відторгнення та вибору його найоптимальнішого способу. 

06.18.03.0136/216637. Кризи в економіці України: причини, наслідки, шляхи подолання. Тюріна Н.М., Карвацка Н.С., Назарчук 
Т.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.12-21. - 
укр. УДК 338.124.4. 

Проведено аналітичне дослідження етапів розвитку економіки України, визначено проблеми та чинники впливу на ефективність 
цього розвитку. Проаналізовано кризи в економіці України, причини їх виникнення та наслідки. Означені шляхи подолання 
кризових явищ та визначені пріоритети розвитку економіки. 

06.18.03.0137/216638. Теоретико-методологічні основи розвитку економіки: еволюційний аспект і сучасні реалії. Диха М.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.22-27. - укр. 
УДК 338:330. 
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У статті розглянуто економічні теорії обґрунтування розвитку економіки: класичну, марксистську, неокласичну 

(маржиналістську), кейнсіанську, неокейнсіанську, ліберальну, неоліберальну, монетаристську, інституціональну, 
неоінституціональну, неокласичного синтезу. Обґрунтовано проблемні аспекти в сучасній економічній теорії, що 
перешкоджають сталому розвитку економіки. 

06.18.03.0138/216645. Механізм державного регулювання економіки: сутнісний аспект. Марухленко О.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.56-59. - укр. УДК 
338.354. 

Розглянуто теоретичні питання щодо механізму державного регулювання економіки. Розкрито зміст механізму державного 
регулювання економіки на основі вивчення механізму державного управління, етимології слова "механізм" з урахуванням 
сутності державного регулювання економіки. 

06.18.03.0139/216848. Аналіз та значення німецької інноваційної моделі для трансформації перехідної економіки України. Бабич 
Л.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.15-21. - 
укр. УДК 330.52. 

В статті проаналізовано формування ефективної національної інноваційної системи Німеччини та показана важливість 
інноваційних процесів для забезпечення стійкості та конкурентоспроможності національної економіки в світовому економічному 
просторі. Обґрунтовано основні тенденції розвитку інноваційної системи Німеччини, інструменти та методи державної 

інноваційної політики і основні програми підтримки інноваційного підприємництва. Охарактеризовано негативні тенденції 
розвитку інноваційного потенціалу української економіки за останні десятиліття та їх найбільш критичний прояв у промислових 
регіонах. Показана необхідність переймати дієві інструменти євроатлантичної моделі національної інноваційної системи для 

трансформації національної економіки. 

06.18.03.0140/216857. Теоретичні та практичні підходи до аналізу моделей корпоративної соціальної відповідальності та 
світовий досвід їх реалізації. Поплавська О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 

Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.57-63. - укр. УДК 336.671.1. 
В статті проаналізовано проблеми соціально відповідальної поведінки бізнесу в економічно розвинутих країнах з врахуванням 
ступеня добровільності та теоретичного осмислення поняття корпоративної соціальної відповідальності. Показано роль 

відповідальності бізнесу в забезпеченні стійких конкурентних переваг національної економіки під час переходу до 
постіндустріального етапу розвитку. Визначено, що стратегічним напрямком розвитку КСВ є необхідність здійснювати в сфері 
бізнесу переважну частину витрат суспільства на підготовку та перепідготовку висококваліфікованої робочої сили. Дається 
обґрунтування нових форм та методів вдосконалення соціальної політики корпорацій в різних моделях КСВ та використання 

світового досвіду при формуванні української моделі КСВ, визначення загальних нормативних підходів до реалізації 
різноманітних форм діалогу бізнесу і суспільства. 

06.18.03.0141/216886. Корегування системи соціального захисту з урахуванням змін та економічних наслідків. Мартинова Л.Б. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.215-221. - укр. 
УДК 338.2:364.6 (477). 
Ринкова економіка неминуче пов'язана з диференціацією доходів населення, посиленням нерівності, з проблемою бідності. 

Тому необхідна соціально орієнтована економіка, яка ставить на перше місце не темпи економічного зростання, а зростання 
добробуту нації, створення рівних стартових можливостей для всіх громадян країни. У цьому випадку потрібне активне 
втручання держави, вироблення ефективної соціальної політики, яка повинна бути спрямована на регулювання відносин 

основних елементів соціальної структури суспільства, на узгодження довгострокових інтересів соціальних груп як один з одним, 
так і з суспільством в цілому. Рівень розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки робить істотний вплив на формування 
матеріальної основи соціального захисту населення та системи соціальної роботи. 

06.18.03.0142/216913. Синергетичний підхід до інвестиційного розвитку України. Сіташ Т.Д. // Економічний форум. Луцьк: 
Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.139-144. - укр. УДК 330.322. 
У статті розкрито синергетичний підхід до інвестиційного розвитку України. Встановлено, що складні інвестиційні системи 

мають невизначеність поведінки та орієнтуються у розвитку на розмиті, можливі шляхи вдосконалення. Ці майбутні можливості, 
що виникають у момент біфуркації, притягують розвиток системи, вона самоорганізується, вдосконалюється, досягає якісно 
нового стану. Звідси формується уявлення про те, що розвиток визначається не початковими умовами і минулим, а майбутніми 

можливими станами (атракторами), до яких система прагне після біфуркацій, причому ці процеси незворотні. Аргументовано, 
що принципи синергетики мають бути відображенні в етапах і методах формування інвестиційної політики, у виділенні її 
елементів та у визначенні управлінь ними. Доведено, що синергетичні моделі динамічних інвестиційних процесів - це моделі 

нелінійних, нерівноважних систем, що піддаються дії флуктуацій (змін). 

06.54 Продуктивні сили і науково-технічний прогрес 

06.18.03.0143/213267. Перспективи інноваційного розвитку України: технологічні уклади. Федорова Ю.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.123-126. - укр. УДК 

330.341.1. 
В роботі уточнено розуміння змісту технологічних укладів. Досліджено три можливі напрямки зміни технологічних укладів. 
Виходячи зі специфіки наявних в Україні ресурсів запропоновано поступовий інноваційний розвиток: від п'ятого до сьомого 

технологічного укладу, на основі розвитку вітчизняних промислово-фінансових груп. 

06.18.03.0144/213336. Сучасний стан розвитку інноваційного підприємництва. Ткачук О.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.111-116. - укр. УДК 334.722. 

У статті наведено результати моніторингу щодо сучасного стану підприємницької діяльності у світі. Суттєву увагу приділено 
інноваційному підприємництву, його основним моделям, структурній побудові, формам організації - співпраці науки з 
виробництвом, з університетами на підставі створення науково-дослідницьких та інноваційних (венчурних) фірм. Останні 

практично застосовують результати спільних досліджень, що сприяє соціально-економічному розвитку країн, створенню нових 
робочих місць. 

06.18.03.0145/213581. Детермінанти розвитку інноваційного потенціалу України. Корбутяк А.Г. // Вісник Хмельницького нац. ун-

ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.133-135. - укр. УДК 330.524. 
У статті проведено аналіз детермінант інноваційного потенціалу України, визначено основні тенденції його розвитку та напрями 
використання. Зосереджено увагу на інноваційній культурі та людському факторі як визначальних детермінантах розвитку 

інноваційного потенціалу України. Здійснено оцінку сучасного стану розвитку інноваційної діяльності в країні та можливості її  
удосконалення. 
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06.18.03.0146/213597. Інтелектуальний капітал інноваційних кластерів: перспективи формування в Україні. Пономарьова Н.А. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.208-215. - укр. 
УДК 330.341. 
У статті викладено результати досліджень щодо природи інноваційних кластерів в умовах становлення економіки знань, впливу 

інтелектуального капіталу на їх формування і функціонування, обґрунтування структури та специфіки управління 
інтелектуальним капіталом інноваційних кластерів. 

06.18.03.0147/213620. Генезис підходів до розвитку економіки, заснованої на знаннях. Бушинська В.В. // Вісник Хмельницького 

нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.40-44. - укр. УДК 330.342.24. 
В статті розглянуто різні аспекти економіки знань. Вивчено досвід формування та розбудови економіки зарубіжних країн, що 
базується на знаннях. Проаналізовано можливості адаптації існуючих моделей до розвитку економіки країн.  

06.18.03.0148/213717. Особливості забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України. Пухальська Я.П. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.197-201. - укр. 
УДК 339.13. 

Проаналізовано проблеми розвитку технологічної конкурентоспроможності України та запропоновано заходи підвищення рівня 
цієї конкурентоспроможності за окремими факторами. Визначено поняття "технологічна конкурентоспроможність країни", 
обґрунтовано найважливіші чинники її забезпечення, а також здійснено аналіз взаємодії між окремими чинниками технологічної 

конкурентоспроможності з метою оптимізування їхнього впливу. 

06.18.03.0149/213719. Сучасний стан науково-технічного потенціалу України: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. Скиба Г.В. 
// Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.210-216. - укр. 

УДК 338.28. 
Стаття присвячена проблемі науково-технічного потенціалу України та країн далекого зарубіжжя. Здійснено аналіз стану 
науково-технічного потенціалу визначених країн, розглянуто особливості формування та розвитку науково-технічного  

потенціалу розвинених країн світу. Запропоновано можливі перспективні напрями підвищення рівня науково-технічного 
потенціалу України шляхом запровадження іноземного досвіду. 

06.18.03.0150/214047. Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід. Сусіденко Ю., Сіташ Т. // Зовнішня торгівля: 

економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №3(86), С.23-35. - укр. УДК 005.591.6(4). 
Проаналізовано стан інноваційної діяльності в Українській державі та виокремлено її головні проблеми і принципи 
функціонування, які полягають у створенні умов для збереження, піднесення і використання науково-технічного та 
інноваційного потенціалу, забезпечення розвитку науково-виробничої сфери тощо. Визначено перспективи інноваційної 

діяльності шляхом реалізації інноваційних проектів суб'єктів господарювання різних форм власності.  

06.18.03.0151/214499. Ціна інтелектуальних послуг у контексті ціннісно-мережевого підходу. Ярмак О.В. // Економічна теорія та 
право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №2(25), С.47-56. - укр. УДК 339.166.5. 

Розкрито інвестиційний ефект інтелектуальних послуг та доведено необхідність його урахування при визначенні їх цінності та 
ціни. Обґрунтовано теоретичні засади ціннісно-мережевого підходу визначення ціни інтелектуальних послуг та розроблено 
міжпослугову модель його застосування. 

06.18.03.0152/214513. Світові тенденції інвестування у контексті реалізації завдань сталого розвитку. Федулова Л.І.  // 
Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №3(26), С.27-41. - укр. УДК 332.012.2; 332.025.12. 
У статті наведено результати аналізу міжнародного потоку прямих іноземних інвестицій та виявлено особливості інвестування 

в розвиток новітніх технологій, що обумовлюють процес сталого розвитку. Проаналізовано фактори, що впливають на процес 
руху міжнародних інвестицій. Визначено характерні тенденції венчурного інвестування. розроблено пропозиції щодо напрямів 
здійснення інвестиційної політики в умовах реалізації стратегічних завдань сталого розвитку. 

06.18.03.0153/214515. Інтелектуальні послуги як чинник інноваційного розвитку економіки України. Матросова Л.М., Єчина Л.В. 
// Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №3(26), С.56-68. - укр. УДК 338.46. 
Розглянуто інтелектуальні послуги у контексті інноваційного розвитку економіки України. Надано трактування даного терміна 

різними дослідниками. Проаналізовано стан ринку інтелектуальних послуг. Запропоновано заходи щодо розвитку сектору 
інтелектуальних послуг як чинника зростання конкурентоспроможності економіки країни.  

06.18.03.0154/214842. Четверта індустріальна революція: атрибути й наслідки. Кривега Л.Д., Сухарева К.В. // Актуальні 

проблеми філософії та соціології. Одеса: Нац. ун-т "Одеська юридична ак-мія", 2016, №9, С.47-49. - рос. УДК 141.330.342.24. 
У статті аналізуються сутність і основні атрибути четвертої індустріальної революції: підвищення інтелектуального рівня 
промислових підприємств; розвиток Інтернету Речей; зміна ринку праці та структури зайнятості; розвиток способів збирання й 

аналізу даних, що спричинить зміну технології державного та муніципального управління, форм активності громадянського 
суспільства; віртуалізація соціальності. Зазначається, що четверта індустріальна революція ставить успіх стратегій розвитку 
країн у безпрецедентну залежність від розуміння світового технологічного ландшафту. Розглядаються позитивні й негативні 

наслідки четвертої індустріальної революції. 

06.18.03.0155/215321. Інтелектуальний капітал як стратегічна складова конкурентоспроможності економіки України. Мельник 
В.В., Бобко В.В., Поліщук О.М. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-

дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.63-68. - укр. УДК 338.2. 
Сучасна модернізація вітчизняної економіки напряму пов'язана з ефективною інноваційною політикою, яка є стратегічним 
напрямом соціально-економічного розвитку нашої держави. Тобто сучасна вітчизняна інноваційна політика має стимулювати 

розвиток та впровадження передових технологій, новітніх послуг та інтелектуального капіталу. Крім того запровадження такої 
політики є неодмінним атрибутом майбутнього, при умові бажання України інтегруватися до європейського співтовариства. У  
статті розглянуто формування напрямів соціально-економічного розвитку держави в період світових глобалізаційних процесів. 

Відзначено, що в умовах глобалізаційних викликів проблема, пов'язана з підвищенням конкурентоспроможності економіки 
України, чи не є найважливішим з питань, що потребує негайного вирішення. Метою статті є обґрунтування необхідності 
забезпечення розвитку та достатнього рівня захисту інтелектуальної власності в Україні. Аналіз літературних джерел та 

зарубіжного досвіду показують, що докорінна трансформація існуючої світової системи, в першу чергу, пов'язана з 
використанням наукоємних виробництв. Це є підґрунтям для розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки. Важливе 
значення для вдалого розповсюдження передових технологій має процес комерційного використання інтелектуальної 

власності. Проаналізовані дослідження, проведені на національному та міжнародному рівнях, щодо проблеми захисту прав 
інтелектуальної власності в Україні, недобросовісної конкуренції і її впливу на інвестиційну привабливість України. При цьому 
відзначено, що принциповим питанням в розвитку інтелектуального капіталу в Україні є захист прав інтелектуальної власності, 

як запорука розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, як важливий фактор забезпечення добробуту 
населення. 
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06.18.03.0156/215838. Автоматизація підтримки бізнес-процесів у Web-середовищі. Теленик С.Ф., Амонс О.А., Троцький С.О., 

Білорус Д.С. // Вісник Нац. техн. ун-ту Укр. "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка. Київ: Нац. техн. ун-т Укр. 
"КПІ", 2015, №63, С.35-42. - укр. УДК 004.94. 
У статті розглянуто основи функціонування і реалізації системи автоматизації підтримки бізнеспроцесів, яка дозволяє значно 

спростити розробку та підтримку бізнес-процесів підприємства за рахунок впровадження сервіс-орієнтованої архітектури та 
виконання системних завдань за допомогою наявних у Web-середовищі сервісів. Система підбирає комплекс необхідних для 
підтримки бізнес-процесу Webсервісів та надає єдину точку входу для взаємодії з ними системним завданням. 

06.18.03.0157/215900. Проблеми формування та використання інтелектуального капіталу в Україні. Гончаров В.В. // 
Містобудування та територіальне планування. Київ: Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2016, №62, ч.1, С.154-161. - укр. 
УДК 130.1. 

Розглядаються визначення поняття "інтелектуальний капітал", його складові, фактори формування інтелектуального капіталу 
за сучасних умов розвитку України. 

06.18.03.0158/215998. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні. Сусіденко Ю.В. // Актуальні проблеми розв. економіки 

регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-597-102. - укр. УДК 330.341.1(477)(045). 
В даному дослідженні описується певна тенденція, за якою лідерами індексу глобальної конкурентоспроможності, є лише ті 
країни, які позиціонують себе як експортери високотехнологічного обладнання та новітніх технологій. Було досліджено, що 

інноваційний шлях розвитку можуть обирати для себе лише ті заклади, які мають достатній рівень фінансової підтримки. Проте, 
зазвичай Україна вважається державою із значним науковим потенціалом, але економічні та геополітичні процеси, що 
відбуваються, негативним чином вплинули на розвиток її інноваційної діяльності. У статті наведено низку показників, що 

характеризують стан інноваційної діяльності підприємств України, динаміку фінансування науки, проаналізовано деякі 
проблемні аспекти в цьому напрямку та обґрунтовано шляхи активізації науково-інноваційної діяльності країни з метою 
підвищення рівня її глобальної конкурентоспроможності. 

06.18.03.0159/216509. Інституційна обумовленість інноваційного розвитку суб'єктів господарювання. Панкратова О.М. // 
Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2017, №1(28), С.42-53. - укр. УДК 330.341.2. 
У статті розглядається інноваційна складова діяльності суб'єкта господарювання як інституційного чинника. Обґрунтовано, що 

інституційний статус - це сукупність прав, повноважень і обов'язків, що визнаються всіма учасниками інституційної системи, 
поставлених цьому суб'єкту господарювання і таких, що дають санкціонований системою доступ до певного масиву ресурсів, 
необхідних для відтворення суб'єкта й виконання його місії. Перед суб'єктами господарювання різного рівня стоїть проблема 
переформатування систем, способів, методів і економічних механізмів управління стійкістю розвитку з точки зору інноваційного 

підходу. Активна інноваційна діяльність забезпечує стратегічну стійкість підприємств. Тому вирішення економічних, соціальних,  
управлінських і особистих проблем у сучасному суспільстві передбачає специфічний новаторський стиль господарювання. В 
основі цього стилю лежить орієнтація на нововведення, новації, систематична і постійна інноваційна діяльність. розглянуто 

роль держави в умовах нестабільної соціально-економічної ситуації. Без підтримки держави загроза зниження 
конкурентоспроможності вітчизняних суб'єктів продовжує залишатися досить високою. Обґрунтовано, що державі як регулятору 
інституційних умов належить визначальна роль у встановленні інституційного середовища.  

06.18.03.0160/216516. Місце інноваційного інвестування в господарському праві України. Врублевська К.М. // Економічна теорія 
та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2017, №1(28), С.119-131. - укр. УДК 346.543:330.341.1. 
Розглянуто актуальні проблеми кодифікації інвестиційного та інноваційного законодавства, можливість самостійного розвитку 

та законодавчої інституціоналізації інноваційного інвестування. З метою вирішення проблем у цій сфері пропонується ідея 
прийняття Закону України "Про інноваційне інвестування в Україні". 

06.18.03.0161/216538. Особливості та розвиток викокотехнологічної галузі України. Чайкова О.І., Криклива Т.П. // Вісник Нац. 

техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т 
"ХПІ", 2016, №43(1215), С.100-104. - укр. УДК 330.34. 
Розглянуто основні тенденції розвитку високотехнологічної галузі України і світу. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку 

ринку високих технологій та участь в ньому України. Дослідженно структуру ринку високотехнологічної продукції. Розроблено 
пропозиції щодо вирішення національних проблем, обґрунтовано рекомендації щодо розвитку високотехнологічного сектора 
економіки України в умовах глобалізації. 

06.18.03.0162/216547. Трансфер технологій - основа розвитку України у ХХІ столітті. Бойко П.М., Бондар М.В., Куц А.М., Шиян 
П.Л. // Наукові праці Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2016, №6, т.22, С.66-76. - укр. УДК 
336.763.31. 

У статті розглянуто питання стану світового ринку ідей і технологій, перспективи України в плані розвитку міжнародного 
науково-технічного співробітництва як продавця технологій. Досліджено питання організації в рамках інноваційної діяльності 
трансферу технологій, запропоновано класифікацію таких трансферів, а також стратегії розвитку підприємств та їх захист від 

можливих рейдерських захоплень шляхом комерціалізації й захисту об'єктів інтелектуальної власності.  

06.18.03.0163/216672. Організаційна система логістичної підтримки життєвого циклу нового товару. Гончарук А.М. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.188-191. - укр. УДК 

658. 
Розглянуто науково-методичні основи побудови організаційної системи логістичної підтримки життєвого циклу наукоємної 
продукції, на базі кібернетичного підходу до дослідження інформаційних систем, відповідно до якого етапи виробництва та 

експлуатації виробу розглядаються як замкнутий контур безперервних циклічних процесів життєвого циклу продукції. 

06.18.03.0164/216854. Інтелектуальний капітал як об'єкт формування економіки знань. Мельник Л.Ю. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.44-47. - укр. УДК 330.142:330.342. 

У статті узагальнено зміст поняття "інтелектуальний капітал" як об'єкта дослідження в економіці знань. Наведено основні 
особливості інтелектуального капіталу та його відмінності від матеріальних ресурсів. Розглянуто теоретичні аспекти 
функціонування інтелектуального капіталу в економіці й ринку з позиції інституціонального підходу. Інтелектуальний капітал 

може створювати додатковий продукт в процесі свого руху за рахунок самоорганізації, тобто володіти синергетичними 
властивостями. 

06.18.03.0165/216865. Передумови і принципи формування та використання потенціалу модернізації ПК. Мазур Д.В., Мазур Г.О. 

// Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.102-106. - 
укр. УДК 332.05. 
Стаття розкриває сутність розвитку інформаційних технологій, який є найважливішим фактором створення інформаційного 

суспільства. В роботі розглянуто фактори, які впливають на ефективність функціонування інформаційно-комунікаційної 
системи. 
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06.18.03.0166/216892. Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан і перспективи розвитку. Ковтуненко К.В., 

Нестеренко О.В. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.17-23. - укр. УДК 330.3. 
У статті проведено дослідження інноваційної активності промислових підприємств України у 2010 - 2015 рр. Розглянуто 
кількість інноваційно-промислових підприємств за регіонами. Проаналізовано данні щодо розподілу загального обсягу витрат 

за напрямами інноваційної діяльності, представлена структура джерел фінансування інноваційної діяльності, а також 
проведена оцінка промислових підприємств за рівнем впровадження інновацій.  

06.18.03.0167/216906. Інтелектуальний капітал як чинник розвитку підприємницької майстерності. Ковальська Л.Л. // 

Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.101-105. - укр. УДК 338.49:336.018. 
У статті проведено дослідження сутнісної характеристики інтелектуального капіталу, досліджено зміст понять "капітал", 
"інтелект", "інтелектуальний капітал". Подано авторське бачення змісту поняття "інтелектуальний капітал". Виділено характерні 

особливості інтелектуального капіталу як чинника розвитку підприємницької майстерності. Наведено прояви отримання 
соціального, економічного та екологічного ефектів від використання інтелектуального капіталу як чинника розвитку 
підприємницької майстерності. 

06.18.03.0168/216908. Проблеми впровадження інноваційної моделі високотехнологічного розвитку економіки України. 
Кривов'язюк І.В., Пушкарчук І.М., Волинчук Ю.В. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.111-119. - 
укр. УДК 330.341.1 (075.8). 

У статті визначено вихідні умови впровадження інноваційної моделі високотехнологічного розвитку економіки України. 
Проаналізовано ступінь технологічної готовності країни до її впровадження. Розкрито існуючі моделі державної інноваційної 
політики в країнах світу. Визначено коло проблем впровадження інноваційної моделі високотехнологічного розвитку економіки 

України. Запропоновано заходи з активізації впровадження інноваційної моделі високотехнологічного розвитку економіки 
України. 

06.18.03.0169/216911. Розвиток інноваційного підприємництва. Павлюк Л.В. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-

т, 2017, №2, С.129-132. - укр. УДК 330.341.1. 
У науковій публікації підлягають розгляду питання щодо особливостей розвитку інноваційного підприємництва, основних 
проблем його здійснення, формування поняття "інноваційне підприємництво". Наводяться аналітичні дані щодо інноваційної 

активності підприємств України та джерел фінансування такої діяльності. Запропоновані шляхи покращення ситуації з 
впровадження інноваційного підприємництва. 

06.18.03.0170/216915. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій та місце в ньому України. Кривов'язюк І.В., Стрільчук Р.М. 
// Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.152-157. - англ. УДК 330.331. 

У статті уточнено зміст понять "інформаційно-комунікаційні технології" (ІКТ), "ринок інформаційно-комунікаційних технологій". 
Визначено складові та пріоритетні сфери вкладання капіталу на ринку ІКТ. Розкрито відносність взаємозв'язку між розміщенням 
в країнах суперкомп'ютерів та рівнем їх інноваційності. Визначено тенденції розвитку світового ринку ІКТ. Встановлено місце 

України в світовому ринку ІКТ. 

06.56 Суспільно-економічна структура 

06.18.03.0171/213348. Розвиток теорії монополістичної конкуренції. Соболєва М.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.192-197. - укр. УДК 330.1. 

У статті розглядається еволюція поглядів у дослідженні конкуренції на різних етапах розвитку суспільства. Враховуючи 
постійний розвиток ринків в умовах глобалізації, досліджено нові аспекти розвитку монополістичної конкуренції.  

06.18.03.0172/213475. Вплив соціального капіталу на розвиток підприємництва в Україні. Сергєєва Л.Н., Макаренко О.І. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.223-228. - укр. УДК 
330.142:316.61 66:334.722(477). 
Стаття присвячена дослідженню питання розвитку підприємництва в Україні. Проаналізовано особливості соціального капіталу 

як складової підприємницької діяльності. Запропоновано когнітивну модель впливу соціального капіталу на розвиток 
підприємництва. Встановлено, що позитивний вплив соціального капіталу на розвиток підприємництва більший за від'ємний та 
є достатньо визначеним. Використання запропонованої моделі, на державному рівні, дозволить прискорити становлення 

підприємницького сектору в Україні. 

06.18.03.0173/213605. Особливості фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні. Юрій К.К. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.243-246. - укр. УДК 

336:334.012.61. 
Стаття присвячена дослідженню фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні в умовах економічної 
кризи. Проаналізувавши динаміку обсягів власних джерел фінансування суб'єктів малого підприємництва, можна зробити 

висновок, що рівень забезпеченості малих підприємств власними ресурсами є недостатнім для забезпечення нормальної 
життєдіяльності малих підприємств. Доступ до залучення додаткових коштів малими підприємствами на національному 
фінансовому ринку також ускладнений. Високі ризики кредитування сегменту малого підприємництва і нестабільна ситуація на 

ринку не дозволяють банкам активно здійснювати кредитування. Значні недоліки спостерігаються і під час реалізації державної 
політики у сфері розвитку підприємництва. Тому існує потреба реформування та оновлення державного механізму підтримки 
малого підприємництва з урахуванням негативних чинників зовнішнього середовища.  

06.18.03.0174/214063. Тіньова економіка та право: аналіз взаємодії. Овсієнко О.В., Чуприна О.О. // Економічна теорія та право . 
Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №4(27), С.97-106. - укр. УДК 330.16:340.11. 
Виявлено та розкрито взаємозв'язки між тіньовою економікою та правовою системою. Доведено, що правовий каркас 

вітчизняної економіки створює достатню економічну мотивацію для масового перебування її суб'єктів у неформальному секторі. 
Визначено умови економічної зацікавленості учасників неформального сектору у створенні та дотриманні ефективних норм і 
правил господарської поведінки. 

06.18.03.0175/214507. Державна підтримка суб'єктів господарювання малого бізнесу. Лебьодкін К.С. // Економічна теорія та 
право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №2(25), С.183-194. - укр. УДК 346.2. 
У статті досліджуються напрями державної підтримки суб'єктів малого підприємництва за участю держави. Звернута увага, що 

ключовою характеристикою державної підтримки підприємств є ступінь її селективності. Селективною вважається та державна 
підтримка, що надається конкретним галузям та підприємствам. 

06.18.03.0176/215210. Особливості реалізації операцій злиття і поглинання підприємств в Україні. Панченко А.В., Герега Я.Т., 

Тимчишин І.Є. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 
№3(14), т.1, С.97-104. - укр. УДК 658.15. 
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У сучасних умовах ринку підприємці прагнуть зберігати і посилювати власні конкуренті позиції. У статті доведено, що успішні 

підприємства часто використовують процеси злиття та поглинання, внаслідок чого на ринку утворюються великі конгломерати, 
які утримують лідерські позиції на ринку. Такі операції проводяться з метою завоювання частку на ринку, виходу на нові ринки, 
зменшення витрат, отримання нових потоків інвестицій. Проте такі операції несуть за собою певні загрози, які необхідно 

прораховувати та запобігати їм. Предметом дослідження статті є операції, які були здійснені на ринку злиттів та поглинань, 
динаміка та обсяг в Україні протягом 2013-2015 років. В процесі дослідження виявлено, що ринок злиттів та поглинань України 
є дуже динамічним та прямо залежить від економічної та політичної ситуації в країні та в світі. Для проведення дослідження 

використовувались методи спостереження - аналіз сучасних тенденцій ринку, опрацювання наукових публікацій для 
визначення поняття злиття та поглинання підприємств, нормативно правової бази, що їх регулює, вимірювання - аналіз 
динаміки, обсягу та вартості операцій, що проводились на ринку злиттів та поглинань України, систематизація та узагальнення 

- упорядкування даних та формування висновків. Комплексна оцінка ринку дає змогу іноземним та вітчизняним інвесторам 
зробити висновки про доцільність вкладення коштів в підприємства України та перспективність таких підприємств для 
подальших операцій. 

06.18.03.0177/215314. Пріоритети змін в системі розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Грищук А.М. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.13-25. 
- укр. УДК [338.1.2:334.012.61-022.51](477). 

У статті висвітлені пріоритети змін в системі розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) в Україні, виходячи з 
основних постулатів Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" та наміру підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Метою статті є обґрунтування пріоритетів розвитку МСП, враховуючи положення Національної програми сприяння розвитку 

малого підприємництва в Україні та проекту Стратегії розвитку МСП в Україні, а також існуючий передовий зарубіжний досвід та 
вітчизняні реалії господарювання. Визначальними у вирішенні завдань дослідження виступали такі загальнонаукові методи як: 
метод теоретичного узагальнення, метод аналізу і синтезу, метод порівняльного аналізу та метод причинно-наслідкового 

зв'язку. При здійсненні дослідження були визначені та обґрунтовані наступні пріоритети: удосконалення нормативно-правової 
бази та дерегуляція МСП; покращення інституційного середовища розвитку МСП; формування сучасної фінансової 
інфраструктури підтримки підприємництва в Україні за європейським зразком; популяризація підприємницької культури та 

розвиток конкурентоспроможного людського капіталу й підприємницьких навичок; сприяння розвитку інноваційного 
підприємництва в Україні. У статті доведено, що реалізація визначених пріоритетів допоможе вітчизняному МСП вийти на 
якісно новий рівень вже у коротко- та середньостроковій перспективі без значних фінансових вливань. 

06.18.03.0178/215315. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. Муромець Н.Є., Мітяшкіна В.Д. // Проблеми і 

перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.25-30. - укр. УДК 
366.56 (477). 
Малі та середні підприємства розглядаються, як одна з основних рушійних сил інновацій, зайнятості, а також соціальної та 

локальної інтеграції до Європи. Сучасний стан вітчизняних малих та середніх підприємств не відповідає вимогам та 
стандартам, які забезпечують економічне зростання. Тому, стає актуальним процес накопичення і осмислення зарубіжного 
досвіду промислово-розвинутих країн в галузі створення економіко-правових умов для здійснення малими та середніми 

підприємствами своєї ролі в національному господарстві України. У статті розглянуто значення малого і середнього бізнесу у 
структурній перебудові економіки України. Досліджено внесок західних країн у розвиток малого підприємництва в Україні. 
Розглянуто необхідність принципового сприяння держави розвитку малого і середнього підприємництва. Законодавчі, політичні 

та консультативні структури підтримки реалізації політики являються основними елементами реалізації державної підтримки 
малого і середнього підприємництва в Україні. Актуальність даного дослідження визначається необхідністю використання 
новітніх досягнень в галузі всесвітньої економічної думки. Метою даної статті є узагальнення наукового і практичного досвіду 

малого підприємництва України, визначення особливостей та тенденцій розвитку підприємництва в сучасних умовах 
господарювання. Відсутність можливостей у вітчизняних малих і середніх підприємств залучати кошти у свій розвиток та 
наявність значних труднощів при розробці і впровадженні інновацій стримує їх розвиток. Подібна ситуація свідчить про недоліки 

в сфері державного стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва, промислової та інноваційної політики. Тому є 
необхідним вивчати і використовувати досвід розвинутих зарубіжних країн для розробки власних науково-практичних 
рекомендації ефективного розвитку вітчизняних малих та середніх промислових підприємств.  

06.18.03.0179/216027. Проблеми і перспективи розвитку малих та середніх підприємств в Івано-Франківській області. 
Коцюбинський В.О., Якубів Р.Д. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. 
В.Стефаника, 2015, №2, С.126-131. - укр. УДК 33:631.1. 

У статті проаналізовано основні тенденції становлення підприємництва у Івано-Франківській області. Здійснено порівняння з 
аналогічними процесами в Україні. Визначено основні проблеми розвитку підприємств в регіоні та причини їх виникнення і 
поширення. Обґрунтовано пропозиції щодо покращення існуючої ситуації шляхом збільшення інвестиційної активності в бізнесі. 

Визначено можливі напрями залучення додаткових джерел фінансування для впровадження інноваційних розробок на 
сучасних підприємствах. 

06.18.03.0180/216036. Теоретико-методологічні засади забезпечення фінансовими ресурсами суб'єктів малого бізнесу.  Білий 

М.М. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, 
С.189-197. - укр. УДК 336.647 648. 
У статті розглянуто ключові положення теоретико-методологічних засад формування фінансових ресурсів суб'єктами малого 

бізнесу. У результаті систематизації підходів науковців до трактування сутності фінансових ресурсів суб'єктів господарювання 
уточнено їхнє визначення й виокремлено їхні ключові ознаки. Також застосування нових підходів до визначення економічної 
природи фінансових ресурсів дало змогу довести необхідність розрізнення понять "джерело фінансових ресурсів" і "фінансові 

ресурси". За результатами дослідження побудовано структурно-логічну схема формування фінансових ресурсів для суб'єкта 
малого бізнесу. 

06.18.03.0181/216576. Витрати і заощадження домогосподарств України. Заіка А.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 

Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.52-56. - укр. УДК 643.64: 336.72(477). 
Заощадження населення визначають спроможність національної економічної системи створювати новий капітал, відіграють 
важливу роль в економічному кругообігу країни та забезпечують попит і пропозицію на інвестиційному ринку. Метою 

дослідження є аналіз складу і динаміки витрат і доходів населення в Україні для виявлення їх диспропорцій, зміни кількості та 
якості споживання товарів і послуг громадянами країни та встановлення спроможності інвестиційної активності населення. В 
статті досліджено обсяги, динаміку та структуру грошових доходів та витрат домашніх господарств України. Розглянуто питання 

джерел отримання доходів, напрями витрачання, забезпеченість населення товарами тривалого користування, споживання 
основних продуктів харчування. Встановлено, що підґрунтям для економічного зростання в Україні є збільшення 
непродуктивних витрат домогосподарств, отже, зростання основи заощаджень як джерела фінансових ресурсів для розвитку.  
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06.18.03.0182/216636. Концептуальна модель еволюції суб'єктів господарювання в конкурентному середовищі. Йохна М.А. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.7-11. - укр. 
УДК 658.001. 
Представлена концептуальна економіко-математична модель, що дає змогу відображати і прогнозувати еволюцію конкуруючих 

суб'єктів господарської діяльності за певних інституційних і ресурсних обмежень, на які ці суб'єкти можуть тією чи іншою мірою 
впливати. 

06.18.03.0183/216646. Контроль за концентрацією як один із напрямків регулювання монопольного становища суб'єктів 

господарювання. Новікова О.С., Тимчур Н.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 
Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.60-62. - укр. УДК 342.951. 
Розглянуто проблеми контролю за концентрацією як одного із напрямків регулювання монопольного становища суб'єктів 

господарювання. Доведено, що з метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживання монопольним становищем, 
обмеження конкуренції територіальні відділення Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за 
концентрацією суб'єктів господарювання і це є цілком доцільно. 

06.18.03.0184/216654. Комплексні стратегії у стратегічному розвитку інтегрованих корпоративних структур. Шершньова З.Є. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.99-103. - укр. 
УДК 658. 

У статті розглянуті змістовні характеристики складу комплексних стратегій стратегічного розвитку інтегрованих корпоративних 
структур та окремих бізнес-організацій як інструменту забезпечення синергійного ефекту у процесі сталого розвитку. 

06.18.03.0185/216896. Особливості розвитку та роль підприємництва різних сфер виробництва в економіці України. Пушкарчук 

І.М., Мишко О.А. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.41-48. - укр. УДК 332.13. 
У статті проведено аналітичне дослідження масштабів та динаміки розвитку підприємницької діяльності в Україні. Виявлено 
особливості розвитку та роль підприємництва різних сфер виробництва в економіці України. Визначено роль суб'єктів малого, 

середнього і великого підприємництва за окремими видами економічної діяльності. Встановлено проблеми розвитку 
підприємництва різних сфер виробництва та структурні диспропорції розвитку економіки України.  

06.58 Відтворювальна структура економіки. Нагромадження і споживання. Добробут 

06.18.03.0186/213294. Особливості цінової політики та ціноутворення в Україні. Сус Л.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.272-275. - укр. УДК 336.225.67+332.025. 

Пріоритетним напрямом роботи є досягнення цінової стабілізації на внутрішньому ринку. Проблема якості та достовірності 
моніторингу ціноутворення знаходиться в центрі уваги. У статті запропоновано напрямки удосконалення формування, 
встановлення та застосування цін, роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до їх 

повноважень. Метою дослідження є вивчення проблем моніторингу регулювання відносин у процесі формування, встановлення 
та застосування цін. 

06.18.03.0187/213371. Соціальна допомога особам, які втратили роботу / Dzialania pomocowe na korzysс osoby dotkniеtej 

bezrobociem. Ющинський Я. // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: 
Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №53, С.84-90. - Польська УДК 141.7:172. 
Автор акцентує увагу на особливостях соціальної політики, яку проводять державні органи і неурядові організації (на відміну в ід 

соціальної політики як наукової сфери). Соціальна політика використовується для вирішення нагальних соціальних проблем, 
тому вона спрямована на формування умов життя людей і відносин, особливо пов'язаних з середовищем життя і праці. 
Обов'язок влади державної соціальної політики виникає з конституції відповідної держави. Окремі положення Конституції 

конкретизують це положення, яке вимагає державних функцій в таких сферах, як охорона здоров'я, трудові відносини, освіта, 
соціальна допомога тощо. 

06.18.03.0188/213479. Еволюція системних змін у міжнародних відносинах країн Центрально-Східної Європи. Журба І.Є., 

Чупира В.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, 
С.243-248. - укр. УДК 327.339. 
У статті було досліджено закономірності еволюційних змін у міжнародних відносинах країн Центрально-Східної Європи. 

З'ясовано сучасну типологію та структуру регіонів. Запропоновано понятійний апарат різних типів регіонів та їх вплив на 
міжнародне соціально-економічне співробітництво. Автори у роботі визначили парадигму розвитку регіонів у системі 
міжнародних відносин та з'ясували концептуальні положення міжнародної регіональної співпраці, де транскордонний регіон є 

основою єврорегіону та міжнародних відносин. У роботі проаналізовано принципи міжнародних відносин та регіонального 
співробітництва, зокрема світову економіку визначено як стратегічний ресурс розвитку транскордонного регіону. Авторами було 
визначено характерні ознаки інтеграційних процесів у міжнародних відносинах на міждержавному та міжрегіональному рівнях. 

Обґрунтовано систему суспільно-економічних просторових зв'язків у процесі міжнародних відносин. Дається аналіз складових 
діяльності міждержавних кластерних об'єднань, які знаходяться під впливом кластероутворюючих чинників (концентрація, 
комунікація та конкуренція), а також кластеропідтримуючих (спеціалізація, співробітництво та синергія). Авторами побудовано 

структурну модель механізму трансформації системи міжнародних економічних відносин між Україною та країнами ЄС.  

06.18.03.0189/213706. Социально-экономическая политика государства в решении проблем уязвимых категорий населения. 
Гасанов В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.142-

145. - рос. УДК [316.334.3+338.2]:36. 
В статье обращено внимание на важные мероприятия государства, направленные на усиления социальной защиты уязвимых 
слоев населения в связи с увеличением экономических возможностей Азербайджана в современный период. В статье особо 

отмечен опыт развитых стран в сфере социальной интеграции этих слоев населения, выражено отношение к успешно 
реализуемым адресным государственным программам в области решения проблем уязвимого населения.  

06.18.03.0190/213708. Основні тенденції зміни соціальних стандартів в Україні. Приступа М.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-

ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.154-156. - укр. УДК 330.526. 
У статті розглянуто основні тенденції зміни соціальних стандартів в Україні у 2017 році, досліджено вплив ініціативи Уряду 
щодо підвищення мінімальної зарплати на підвищення рівня життя населення.  

06.18.03.0191/213711. Соціальна система забезпечення населення України в контексті поступів від минулого до сучасності. 
Філіпчук В.Р. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), 
С.166-169. - укр. УДК 338.330.141. 

Проаналізовано засади та концептуальні основи формування соціальної системи забезпечення населення України. Досліджено 
її історичний генезис в контексті переходу від командної економіки до ринкової. Розглянуто потребу оптимізації соціальної 
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системи забезпечення для виконання поставлених задач щодо реформування економіки України відповідно до потреб 

сьогодення. 

06.18.03.0192/213718. Процес цілепокладання в управлінні експортоорієнтованими підприємствами. Хмелевський О.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.202-209. - укр. УДК 338. 

В статті систематизовано підходи до процесу цілепокладання в управлінні експортоорієнтованими підприємствами, 
встановлено склад та послідовність його етапів: цілеформування, цілеспрямування та цілереалізація, перевага яких полягає у 
забезпеченні динаміки й трансформації об'єкту управління із заданого стану у бажаний. Розроблено рекомендації щодо вибору 

та формування інструментарію й технології проходження виділених етапів цілепокладання.  

06.18.03.0193/216567. Комплексна цільова програма покращення соціального забезпечення засобами ієрархічного ціль ового 
оцінювання альтернатив на основі сучасних СППР. Азарова А.О., Логвинюк М.П. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні 

науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.7-11. - укр. УДК 364.01 + 369. 
У статті на основі ієрархічного оцінювання альтернатив за допомогою застосування системи підтримки прийняття рішень 
"Солон-2", здійснюється побудова комплексної цільової програми відповідної структурної моделі удосконалення соціального 

забезпечення в Україні. 

06.18.03.0194/216580. Методологічні основи формування доданої вартості продукції. Кравчук І.А. // Вісник Хмельницького нац. 
ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.70-75. - укр. УДК 658.821: 65.012.34. 

Здійснено аналіз основних векторів методологічного забезпечення формування доданої вартості продукції та визначено етапи 
цього процесу, обґрунтовано поняття й здійснено класифікацію функцій доданої вартості, обґрунтовано методологічне 
забезпечення управління формуванням доданої вартості та запропоновано основні підходи щодо його здійснення, 

обґрунтовано поняття "види доданої вартості" та здійснено їх класифікацію за ознакою "межі дослідження - контекст 
дослідження". 

06.18.03.0195/216584. Державна політика у сфері захисту літніх людей в Україні. Мартинова Л.Б. // Вісник Хмельницького нац. 

ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.91-94. - укр. УДК 314.144. 
Зміна соціально-демографічної структури населення через зростання питомої ваги осіб похилого віку призводить до 
загострення соціально-економічних проблем, пов'язаних із фінансовою стабільністю пенсійного забезпечення і охорони 

здоров'я. Пристосування суспільства й економіки до особливостей "старого" населення вимагає також переосмислення ролі і 
визнання потенційного вкладу, який особи похилого віку можуть вносити у процеси суспільного розвитку. Незважаючи на 
ґрунтовне законодавче закріплення соціального захисту людей похилого віку, його ключові аспекти потребують модернізації 
згідно з міжнародними стандартами. Цьому можуть сприяти визначені напрями реформування системи соціальних послуг, які 

передбачають: деінституціалізацію і створення широкої мережі служб та закладів, які надають якісні послуги у громаді.  

06.18.03.0196/216640. Два напрями ціноутворення на нову продукцію. Орлов О.О., Рясних Є.Г. // Вісник Хмельницького нац. ун-
ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.34-36. - укр. УДК 338.5. 

У статті аналізуються два сучасних напрями ціноутворення на нову продукцію: "витратний" і "ціннісний" і надаються 
рекомендації щодо антивитратного формування цін. 

06.18.03.0197/216884. Державна соціальна політика у сфері економічних відносин: концептуальні засади. Кудлаєнко С.В. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.206-209. - укр. 
УДК 304.4. 
Досліджено підходи до розуміння сутності поняття "соціальна політика держави". Розкрито сутність соціальних та економічних 

відносин та охарактеризовано їх взаємозалежність. Обґрунтовано необхідність зміни підходу держави до здійснення соціальної 
політики у сфері економічних відносин та запропоновано її нові концептуальні засади.  

06.18.03.0198/216934. Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист населення. Ковалевич Д.А. // Економічний форум. 

Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.280-285. - укр. УДК 364. 
У публікації розглядаються питання пов'язані із системою соціального захисту населення в Україні. Проаналізовано 
використання бюджетних ресурсів місцевих бюджетів Чернівецької області на соціальний захист та соціальне забезпечення 

населення за 2015-2016 роки. У статті розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи соціального захисту населення.  

06.61 Територіальна структура економіки. Регіональна і міська економіка 

06.18.03.0199/213271. Еволюція підходів європейського союзу щодо класифікації регіонів за ознаками інноваційності. Благун 
І.С., Кизимишин Н.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, 

№1(232), С.150-154. - укр. УДК 330.341.1:332.122. 
Сучасні тенденції економічних змін у європейських регіонах показують, що побудова конкурентної переваги на знаннях та 
інноваціях, може гарантувати їм тривалий економічний розвиток. Інновації в економіці на даний час стають одним з головних 

викликів в регіонах. 

06.18.03.0200/213344. Структура і динаміка доходів і витрат домогосподарств Вінницької області. Нагайчук В.В., Костюк С.В., 
Кушнір Т.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, 

С.173-176. - укр. УДК 330.567.2(477.44). 
В статті розглянуто основні ключові складові доходів та витрат домогосподарств Вінницької області. Проведено аналіз складу 
та структури доходів і витрат населення області в розрізі становлення домогосподарства як повноправного учасника 

фінансових відносин. 

06.18.03.0201/213345. Визначення можливостей застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління 
виробничими ресурсами регіону. Вільчинська О.М., Паночишин Ю.М., Кушнір Т.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 

Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.177-181. - укр. УДК 519.866:332.1. 
У статті розглянуто модель Кобба-Дугласа для аналізу та управління виробничими ресурсами регіону. Функція Кобба-Дугласа 
побудована на основі статистичних даних по Вінницькій області за період з 2005 по 2014 р. Для визначення невідомих 

параметрів моделі, а також перевірки адекватності було використано табличний процесор Excel. У результаті перевірки 
розробленої моделі за різними критеріями встановлено, що модель є адекватною, і відповідно може використовуватися для 
аналізу. Визначено переваги та недоліки використання такої моделі для аналізу та прогнозування. Також визначено показники 

ефективності використання ресурсів. 

06.18.03.0202/213346. Економічний кластер: поняття, сутність, структура, типи. Оксенюк С.Г. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.182-188. - укр. УДК 338.48:658. 
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У статті розглянуто сутність економічного кластеру, умови його формування, структура, типи кластерів, підходи до класифікації 

кластерів, мета утворення, шляхи ефективного функціонування в системі економічної безпеки держави.  

06.18.03.0203/213448. Конкурентоспроможність персоналу промислових підприємств регіону. Гринчуцький В.І., Прохоровська 
С.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.80-83. - 

укр. УДК 331.446:331.538. 
В статті розкрито значення персоналу в досягненні економічного зростання промислових підприємств регіону. Доведено, що 
конкурентоспроможність персоналу безпосередньо залежить від рівня його фахово-професійної підготовки та інноваційної 

активності. Виявлено проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств регіону та виокремлено чинники, які 
впливають на інноваційну активність персоналу. Запропоновано заходи, які сприятимуть підвищенню якості та 
конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств. 

06.18.03.0204/213570. Аналіз показників промислового розвитку Хмельницької області. Григорук П.М., Завгородня Т.П. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.76-86. - укр. УДК 
005.52:338.45. 

В статті досліджено роль промисловості у господарському комплексі Хмельницької області. Проаналізовано стан промислового 
розвитку області, динаміку основних показників за період з 2010 по 2014 рік. Розглянуто пріоритетні завдання інноваційного 
розвитку промисловості регіону та заходи для їх реалізації в контексті реалізації Програми соціально-економічного розвитку та 

Програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області. 

06.18.03.0205/213585. Розробка маркетингових стратегій у зовнішньоекономічній діяльності регіону. Лаптєва В.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.148-152. - укр. УДК 

339.138. 
У статті розглянуто формування механізму зовнішньоекономічної діяльності регіону з використанням маркетингових стратегій. 
Надано аналіз відбору груп зростання для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіону. Запропоновано 

наступні напрямки в межах механізму зовнішньоекономічної діяльності для розробки обласної цільової програми "Програма 
соціально-економічного розвитку Одеської області до 2020 року". Запропоновано логіко-структурну схему механізму 
зовнішньоекономічної діяльності регіону. Визначено основні вимоги до розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності 

регіону. Представлено системний аналіз зовнішньоекономічної діяльності Одеського регіону з урахуванням соціально-
економічної ситуації, загроз процесів глобалізації та регіоналізації. 

06.18.03.0206/213604. Механізм залучення громадськості до розподілу та використання коштів місцевого бюджету. Юрій Е.О., 
Карвацький М.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), 

т.2, С.239-242. - укр. УДК 336.14. 
У статті розкрито механізм залучення громадськості до розподілу та використання коштів місцевого бюджету, досліджено 
теоретичний зміст бюджету участі як форми прямої демократії громадян, наведено та охарактеризовано основні етапи 

розробки, подання та відбору проектів місцевих ініціатив, визначено основні позитивні сторони запровадження 
партисипативного бюджетування на місцевому рівні. За результатами дослідження обґрунтовано природу бюджету ініціатив як 
інноваційного механізму залучення громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету, спрямованого на демократичний 

процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів.  

06.18.03.0207/213645. Методика визначення оцінки інвестиційної привабливості регіонів України. Сізова Н.Д., Петрова О.О. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.171-175. - укр. 

УДК 332.146:330.322. 
Пропонуються методологічні основи оцінки інвестиційної привабливості регіону країни. Розроблена методика поділяється на 
три етапи з визначенням факторів інвестиційної привабливості регіону та їх складових, встановленням внутрішньої 

узгодженості статистичних індикаторів з проведенням аналізу кореляційних зв'язків між ними, виконанням нормалізації 
статистичних індикаторів, визначенням ваги факторів та агрегуванням даних в композитний індекс. 

06.18.03.0208/213982. Ресурсна база спроможних територіальних громад та сучасні технології управління нею. Жовнірчик Я.Ф. 

// Наук. вісник Ак-мії муніципального управління. Управління. Київ: Академія муніципального управління, 2016, №1, С.136-147. - 
укр. УДК 351. 
Визначено напрями державної політики побудови спроможних територіальних громад в Україні та розробки шляхів її 

удосконалення. Оцінено результативність діяльності органів місцевого самоврядування щодо повноважень спроможних 
територіальних громад з надання публічних послуг. 

06.18.03.0209/213984. Від глобальної світової економіки до економіки територіальних громад: нові виклики і можливості. 

Удовиченко В.П. // Наук. вісник Ак-мії муніципального управління. Управління. Київ: Академія муніципального управління, 2016, 
№1, С.161-171. - укр. УДК 350. 
У статті філософськи, концептуально розкрита роль територіальних громад, в цілому місцевого самоврядування в контексті 

пошуку оптимальних моделей державного управління держав, як складових Світового устрою в цілому і України зокрема. 
Підкреслено важливість децентралізації державного управління в Україні, що приведе до появи спроможних територіальних 
громад, які отримають нові можливості для місцевого економічного розвитку,  сприяння інвестиційного клімату, створення 

сучасних високотехнологічних робочих місць, збільшення місцевих бюджетів і покращення соціальної інфраструктури.  

06.18.03.0210/214005. Інноваційно-технологічні хаби - драйвери розвитку регіонів. Федулова Л.І. // Економічна теорія та право. 
Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №1(24), С.11-27. - укр. УДК 330.341. 

У статті розкрито сутність інноваційно-технологічних хабів та визначено особливості їх застосування при реалізації інноваційної 
політики. Наведено приклади функціонування хабів у зарубіжних країнах та показано їх вплив на розвиток сучасних 
високотехнологічних галузей. Проаналізовано передумови для адаптації передового досвіду формування інноваційно-

технологічних хабів у регіонах України у напрямі посилення інтеграційних процесів за принципами децентралізації. 

06.18.03.0211/214044. Регіональна економічна інтеграція. Сідоров В., Пасмор М. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 
право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №2(85), С.90-98. - укр. УДК 339.923. 

Проаналізовано функціональну структуру глобалізації як рушійної сили світових регіональних економічних інтеграційних 
процесів із зазначенням передумов та результатів взаємодії цієї царини. Структуровано основні теорії регіональної інтеграції та 
класифіковано сучасні регіональні об'єднання світу за використанням моделей інтеграційних процесів.  

06.18.03.0212/215165. Стан та основні тенденції розвитку інформаційно-аналітичної інфраструктури регіонів України. Федотова 
Ю.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), 
С.141-146. - укр. УДК 338.49. 
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Стаття присвячена дослідженню ролі інформаційного сектору у розвитку економіки регіонів України. Об'єктом дослідження  

виступають складові інформаційно-аналітичної інфраструктури національної економіки. Встановлено, що роль інформаційно-
аналітичної інфраструктури полягає у: формуванні технологічної системи зв'язку для обміну інформацією; сприянні розвитку і 
відновленню підсистем соціальної сфери діяльності на базі застосування інформаційно-комунікаційних технологій; організації 

сфери ділової інформації, консалтингу і реклами з метою посилення конкурентоспроможності основних галузей виробництва за 
рахунок використання інноваційних методів, рішень, технологій; розвитку наукових інститутів стосовно реалізації 
фундаментальних, прикладних і дослідно-конструкторських розробок, спрямованого на впровадження наукових досліджень у 

виробничу діяльність з урахуванням потреб ринку. Виявлено, що серед першочергових проблем розвитку інформаційно-
аналітичної інфраструктури відмічається дефіцит кадрів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Для вирішення цієї 
проблеми передбачена розробка методологічного забезпечення використання комп'ютерних мультимедійних технологій при 

викладанні шкільних предметів та дисциплін, а також забезпечення пріоритетності підготовки фахівців з ІКТі втілення принципу 
"освіта протягом усього життя". В якості напрямів вдосконалення інформаційно-аналітичної інфраструктури запропоновано: 
розробити антикризові заходи з метою активізації наявних "полюсів зростання" з пріоритетним розвитком інформаційного 

середовища, як активатора "ефекту зростання"; запровадити інформаційне забезпечення в усі соціальні та економічні процеси 
на регіональному рівні; зорієнтувати розвиток інформаційної інфраструктури на прогресивні концепції технічного та 
технологічного оснащення господарської діяльності; забезпечити пріоритетність підготовки фахівців з ІКТ. Проведене 

дослідження спирається на аналіз останніх наукових публікацій з окресленої тематики, аналіз та синтез отриманих результатів. 
Отримані висновки можуть бути застосовані при розробці стратегії регіонального розвитку. 

06.18.03.0213/215167. Нанотехнології як перспективний напрям розвитку технолого-сингулярної економічної системи 

Карпатського регіону. Антохов А.А. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-
дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.154-162. - укр. УДК 330.341.1: 332.146.2 (477.8). 
У статті узагальнено поточні та перспективні досягнення досліджень нанотехнологій у глобальному масштабі. Вказано, що 

нанотехнологічний напрям у сучасному світі лише починає розвиватись, однак його перспективність з погляду настання 
технолого-сингулярного переходу є дуже актуальною. Проаналізовані сфери використання нанотехнологій і визначені поточні 
та перспективні досягнення в сфері нанотехнологій. Розвиток сфери нанотехнологій у Карпатському регіоні залишається на 

невисокому рівні. Тому, практичні дії щодо розвитку сфери нанотехнологій повинні здійснюватись згідно концепції технолого-
сингулярних регіональних економічних систем. Визначено, що основні досягнення використання нанотехнологій неперервно 
оновлюються та не стоять на місці. Виявлено досягнення вітчизняної нанонауки і наноіндустрії, а також досвід розробок 
нанотехнологій у Карпатському регіоні. Обґрунтовано необхідність розвитку нанотехнологій з виявленням характеру їх впливу 

на морфологію технолого-сингулярних регіональних економічних систем. Визначено характер впливу розвитку 
нанотехнологічного напряму на розвиток технолого-сингулярних регіональних економічних систем. Доведено, що для 
Карпатського регіону, як потенційного просторового утворення цільового розвитку технолого-сингулярної регіональної 

економічної системи, можливості посилення нанотехнологічного напряму є доволі високими. Однак це вимагає застосування 
певних регулюючих заходів, серед яких виділено: концептуально-стратегічне і нормативно-правове визначення перспективності 
розвитку нанотехнологій в Україні; наукове обґрунтування просторової пріоритетності цільової підтримки розвитку 

нанотехнологій; наукове обґрунтування пріоритетної (базової) сфери розвитку нанотехнологій з подальшим поширенням 
досвіду на суміжні сфери з можливістю поступового розвитку нанонауки і наноіндустрії. Вказано, що необхідно стратегічно 
означити пріоритети інноваційного розвитку економіки з вагомістю в даних процесах нанотехнологічного напряму, проте з 

урахуванням обмежених ресурсних можливостей держави. Запропоновано пріоритети розвитку сфери нанотехнологій у 
Карпатському регіоні з окресленням загальнонаціональних стратегічних орієнтирів.  

06.18.03.0214/215180. Концептуальні засади модернізації фінансового забезпечення реалізації державної регіональної 

політики. Пухир С.Т. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 
2016, №2(13), т.1, С.42-48. - укр. УДК 336:321.02. 
На сучасному етапі впровадження, державна регіональна політика в Україні, як ніколи вимагає координації її цілей, заходів та 

завдань з фінансовим забезпеченням. Адже фінансове забезпечення розвитку регіонів України є складною проблемою, що 
перманентно вирішувалась упродовж останніх років у напрямку підтримки регіонів, а не їх розвитку. У зв'язку з цим, у статті 
акцентовано увагу на визначених чинним законодавством основних механізмах фінансового забезпечення реалізації державної 

регіональної політики в Україні: міжбюджетних трансфертах з державного бюджету місцевим бюджетам; капітальних видатках 
державного бюджету; державних цільових програмах; програмах і заходах, що реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку; угодах щодо регіонального розвитку; об'єднаних на договірній основі ресурсів суб'єктів 

регіональної політики. Виділено основні проблеми фінансового забезпечення, які вимагають подальшого впровадження 
елементів ринкової моделі управління державними коштами, вдосконалення процесу формування та використання бюджетних 
ресурсів на капітальні видатки, на реалізацію державних цільових програм, підвищення ефективності та результативності 

механізму об'єднаного фінансування проектів у рамках реалізації цілей і завдань Державної стратегії регіонального розвитку на  
період до 2020 року. На основі ідентифікованих проблем та системного підходу обґрунтовано концептуальні засади 
модернізації фінансового забезпечення державної регіональної політики. Визначено мету, пріоритети, до яких належать 

зміцнення фінансової незалежності об'єднаних територіальних громад та регіонів; стимулювання ефективного використання 
власного фінансового потенціалу регіонів; прозорість та прогнозованість міжрегіонального розподілу фінансових ресурсів 
державного бюджету; підвищення ефективності використання бюджетних коштів; нарощення обсягів та підвищення 

ефективності інвестиційних видатків; удосконалення механізму функціонування державного фонду регіонального розвитку, а 
також фактори забезпечення та очікувані результати впровадження на державному, регіональному та місцевому рівнях.  

06.18.03.0215/215181. Категорії "економічний простір" і "просторова економіка" в регіональних дослідженнях. Яскал І.В. // 

Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.48-55. 
- укр. УДК 330.1:332.1. 
У статті проведено теоретичний аналіз категорій "простір", "економічний простір", "просторова економіка" з метою подальшого 

розвитку концепції економічного простору. Розглядаються причини, через які фактор простору не був предметом розгляду 
класичних економічних теорій. Неврахування простору в класичних економічних дослідженнях призвело до певної їхньої 
спрощеності. Виявлено, що дослідження, присвячені питанням розміщення економічних агентів здебільшого оперують терміном 

"територія", тоді як економічна теорія частіше використовує категорію "простір". Територія є двовимірною, тоді як будь-який 
простір чотирьохвимірний, а економічний додатково володіє особливими характеристиками. Він може характеризуватися як 
площею, на якій ведеться економічна діяльність, так і відстанню від суб'єкта до суб'єкта і від суб'єкта до об'єкта, а також часом, 

необхідним для подолання відстані. Уточнено співвідношення між термінами "регіональна економіка" і "просторова економіка". 
Регіональна економіка представляє собою область наукових знань про розміщення продуктивних сил, основи економіки 
регіону, регіональні відтворювальні цикли. Просторова економіка - науковий напрям, що вивчає економічні відносини і 

просторові трансформації як в територіальних утвореннях з уже усталеними кордонами, так і в утвореннях з нестійкими, чітко 
невизначеними межами. Просторова економіка досліджує також економічні процеси на тих територіях, на які не поширюються 
принципи регіоналізму. Результатами роботи є висновки про необхідність зміщення акцентів у бік просторового аспекту 
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регіональної економіки. Використання просторовості регіонального розвитку означатиме виявлення реального просторового 

каркасу розвитку країни, включаючи вузли випереджаючого росту і зв'язки між ними.  

06.18.03.0216/215546. Прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до доходної частини місцевого бюджету. 
Краснокутська Н.С., Фадєєва Г.М. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, №24(1196), С.52-55. - укр. УДК 336.22. 
У статті запропоновано методичний підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до місцевого 
бюджету на основі кореляційно-регресійного аналізу з урахуванням тенденцій зміни валового регіонального продукту. 

06.18.03.0217/215721. Стратегія підвищення ефективності використання господарського потенціалу Карпатського регіону. 
Машіка Г.В. // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Геологія. Географія. Екологія. Харків: Харківський нац. ун-т ім. 
В.Н.Каразіна, 2016, №45, С.123-128. - укр. УДК 332.1. 

У статті досліджено особливості стратегії підвищення ефективності використання господарського потенціалу Карпатського 
регіону. Встановлено, що на сьогодні глобальний рівень чинить значний вплив на становище України та її регіонів. 
Проаналізовано основні дефініції стратегічного управління розвитком господарського потенціалу регіону. Виокремлено 

особливості стратегічного управління розвитком господарського потенціалу регіону. Описано співвідношення цілей і зас обів 
економічного розвитку в довгостроковій перспективі, що визначені Президентом України. Охарактеризовано нормативно-
правові документи стратегічного управління розвитком України та її регіонів та виокремлено проблеми у стратегічному 

управлінні розвитком господарського потенціалу. З'ясовано позитивні і негативні сторонни стратегічного управління розвитком 
господарського потенціалу регіонів. Встановлено, що позитивним є можливість імплементації кращих провідних світових 
практик для нашої держави, а негативним - відсутність єдиного бачення прогнозної і управлінської діяльності у даному 

напрямку, що регламентується різними нормативно-правовими актами, а також розрізненість в методичних і методологічних 
процедурах щодо розробки планів, прогнозів та стратегій, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. 

06.18.03.0218/216017. Соціально-економічна складова державних та місцевих регіональних цільових бюджетних програм. 

Косаревич Н.Б., Гресько І.В. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. 
В.Стефаника, 2015, №2, С.38-47. - укр. УДК 336.144.2. 
У статті досліджено основні теоретико-методологічні засади соціально- економічної складової державних та місцевих 

регіональних цільових бюджетних програм, як інструмента регулювання пріоритетних процесів розвитку регіонів з урахуванням 
напрямів, визначених стратегічними планами територіальних громад, що полягає у забезпеченні концентрації фінансових, 
матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв'язання найважливіших проблем 

територіальних громад. Розглянуто підходи до формування прогнозних та програмних документів економічного і соціального 
розвитку територій на основі комплексного аналізу поточної ситуації, в тому числі з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх  
факторів у перспективі. 

06.18.03.0219/216021. Реформа місцевих бюджетів та місцевого самоврядування  у контексті бюджетної децентралізації. 
Маркович Г.Б., Остріщенко Ю.В. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. 
В.Стефаника, 2015, №2, С.74-80. - укр. УДК 336.1:352. 

У статті досліджено передумови реформування місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування, розкрито переваги та 
ризики розширення бюджетної самостійності місцевих органів влади, визначено подальші кроки у напрямі бюджетної 
децентралізації. Аргументовано, що передумовою для використання переваг децентралізації є забезпечення обґрунтованого 

розподілу видаткових повноважень та фінансового ресурсу в системі органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим 
проаналізовано ключові аспекти бюджетної реформи, започаткованої у 2014 році. Досліджено питання реформування 
територіальної організації влади в Україні, а також стимулювання громад до об'єднання та підвищення їхньої спроможності 

через механізм переходу бюджетів об'єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.  

06.18.03.0220/216025. Оцінка зміни рівня розвитку креативно-інноваційної діяльності в регіонах України. Дяків О.Я. // Актуальні 
проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.105-111. - укр. УДК 

338.439. 
Однією з важливих проблем регіонального розвитку є ефективність його стимулювання. В деяких регіонах України досі існують 
випадки, в яких вкладення підприємців на дослідження і розвиток домінують над їхніми інвестиціями в основний капітал. На 

думку фахівців збільшення абсолютної кількості фінансової допомоги спрямованої для підтримки менш інноваційно розвинених 
регіонів не має достатнього ефекту. Надзвичайно важливою стає ідентифікація елементів інноваційної системи, які потребують 
впливу з метою подолання можливих або наявних недоліків та браку. Одним з інструментів для вирішення означеної проблеми 

може бути використання аналізу динамічного розвитку регіонів за результатами класифікації інноваційного розвитку по 
характеристиках input та output. 

06.18.03.0221/216026. Теоретичні аспекти оцінки і прогнозування економічного потенціалу регіону. Лешанич С.Є. // Актуальні 

проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.112-125. - укр. УДК 
330.322. 
Одним з важливих напрямів економічного піднесення країни, досягнення конкурентних переваг у сучасному світі є раціональне 

та ефективне використання економічного потенціалу її регіонів. На даний час немає єдиної уніфікованої методики дослідження 
економічного потенціалу регіону. Стратегічне управління економічним потенціалом регіону характеризується як високим 
ступенем складності структури регіональної соціально-економічної системи, так і високим рівнем складності процесів, що в ній 

відбуваються. Проблема ж розробки прогнозних систем, адаптованих до специфіки управління економічним потенціалом 
регіону в характерних для сьогодення кризових умовах, є взагалі якісно новою. Система прогнозування економічного 
потенціалу регіону є підсистемою стратегічного планування і спрямована на розробку такої стратегії розвитку, під якою 

розуміється генеральний напрямок економічного розвитку регіону, який стосується всіх найважливіших аспектів його 
економічної діяльності, реалізований шляхом розробки довгострокових цілей, визначення найбільш ефективних способів їх 
досягнення, адаптивного коригування напрямів формування та використання ресурсів в умовах зміни внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Тому в статті розроблений комплекс модулів запропонованої методики оцінки і прогнозування 
економічного потенціалу регіону, що дозволяє підвищити якість інформаційно-аналітичної бази для прийняття оптимальних 
управлінських рішень щодо економічного розвитку регіону. 

06.18.03.0222/216046. Умови децентралізації та організаційно правові форми стійкого розвитку регіонів України в контексті 
вивчення світового досвіду. Кульчицька Н.Є. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський 
нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.51-59. - укр. УДК 332.12(477). 

У статті проаналізовано сучасні умови децентралізації та організаційно правові форми стійкого розвитку регіонів України в 
контексті вивчення світового досвіду, обґрунтовано можливі шляхи подолання регіональних диспропорцій. Державне 
управління в сучасній Україні є складним і відносно новим явищем, на дослідження виникнення та перспектив розвитку якого 
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спрямовує зусилля вітчизняна та зарубіжна наукова думка. Особливе місце у статті займає науковий пошук значної кількості 

сучасних дослідників проведено аналіз теоретико-методологічних засад становлення системи фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування в умовах переходу до децентралізації державного управління. У зв'язку із цим особливої 
актуальності набуває проблема визначення ролі децентралізації у формуванні засад фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування. Обґрунтовано важливість децентралізації у процесі реформування місцевого самоврядування. Розглянуто 
шляхи впровадження децентралізації в сучасній Україні. Проаналізовано й узагальнено наукові підходи до визначення змісту та 
ролі децентралізації у ринковій економіці. 

06.18.03.0223/216055. Вплив інноваційно-технологічного розвитку на промисловий потенціал регіону. Барчук В.П., Сус Т.Й. // 
Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.127-134. 
- укр. УДК 332.1:330.341.1. 

У статті здійснено аналіз факторів конкурентоздатності регіону, яка ґрунтується на інноваційній стратегії розвитку. Розглянуто 
цілі і пріоритети розвитку інноваційно-промислової діяльності в регіоні. Запропоновано використовувати принцип розподілу 
промислових виробництв в регіоні на групи за сучасністю технологій, що використовуються. Зазначено , що підвищення 

конкурентоздатності української промисловості та обороноздатності країни можливе тільки через розвиток інноваційної 
діяльності, причому як в цивільній так і в військовій сферах. Важливим фактором є надання пріоритетів, режиму найбільшого 
сприяння та фінансової підтримки для розвитку науковоємних та високотехнологічних виробництв, що дозволить модернізувати 

та підвищити промисловий потенціал регіону. Основною проблемою інноваційного розвитку підприємств є недостатній 
кваліфікаційний рівень персоналу та відсутність розвитку високотехнологічного промислового комплексу.  

06.18.03.0224/216058. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону. Щур Р.І., Плець І.І., Микитюк О.В. // 

Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.158-167. 
- укр. УДК 336.027. 
На етапі переходу країни до інноваційної моделі розвитку економіки дієвий механізм фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку є надзвичайно вагомим та незамінним каталізатором інноваційних процесів. Стаття спрямована на дослідження 
складових механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіонів. Досліджено динаміку джерел фінансування 
інноваційного розвитку Івано-Франківської області. Зазначено особливості у фінансовому забезпеченні інноваційного розвитку 

Прикарпатського регіону за рахунок власних, бюджетних коштів, кредитів та зовнішнього фінансування. Виявлено 
недостатність державних, кредитних джерел фінансування інновацій, або і взагалі їх відсутність, в Івано-Франківській області, 
хоч за інноваційним потенціалом вона займає лідируючі позиції серед всіх регіонів країни. Відображено проблеми податкового 
стимулювання інноваційних процесів в області та в державі в цілому. Запропоновано збільшити обсяги державного 

забезпечення досліджуваної області та удосконалити податкове стимулювання інноваційного розвитку. 

06.18.03.0225/216067. Estimating financial support of regional programs of social economic development. Kokhan I.V. // Актуальні 
проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.29-37. - англ. УДК 

136.132.11. 
The given article presents the analysis of the experience of the financial support of the regional programs of social economic 
development and the areas of usage of internal and external resources of the area. Dynamic and balanced development of regions is 

one of the most important issues for further establishment of marketing relations and social transformations in Ukraine. The Aim lies in 
the evaluation of financial support of the approved regional programs and launching the amount of their financing. The assessment of 
social economic situation in Ivano-Frankivsk region in terms of nationwide tendencies allows asserting that economic growth depends 

on the amounts and sources provided by the state. To determine close connection between the amount of financing for the programs 
and gross domestic product, the coefficient of correlation was calculated according to Pierson. It was proved that the amount of 
financing regional programs of social economic development influences the growth rate of gross domestic product. During research 

period the activation of regional authority institutions is being surveyed regarding the adoption and financing target regional programs. It 
was determined that the dynamic activity of the regional community and its territorial units on realization in terms of defined strategic 
priorities for programs of social economic development will facilitate disproportion reduction and differences in the development of 

territory units in the region, as well as positively influences the growth of gross domestic product providing steady increase of social 
welfare. 

06.18.03.0226/216068. Сучасні тенденції, проблеми та перспективи участі проектів розвитку територій у конкурсі на 

фінансування з ДФРР. Кропельницька С.О. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський 
нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.37-44. - укр. УДК 336.581. 
Стаття присвячена актуальній темі - фінансуванню проектів розвитку територій за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку (ДФРР). Мета - виявлення проблем та окреслення перспектив реалізації проектів регіонального 
розвитку, які беруть участь у конкурсі на фінансування ДФРР. Результати полягають у аналізі стану фінансування та розкритті 
проблемних аспектів відбору проектів для отримання коштів ДФРР. Новизна - в обґрунтуванні рекомендацій щодо 

удосконалення діяльності ДФРР. Практична значущість зводиться до надання конкретних пропозицій з розв'язання проблем 
інституційного, фінансового характеру у функціонуванні ДФРР. 

06.18.03.0227/216077. Формування еколого-економічної політики в Україні: регіональна специфіка. Король B.C. // Актуальні 

проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.91-98. - укр. УДК 
332.142.6:332.021(477). 
Досліджено особливості формування і функціонування системи національної екологічної політики. Отримано висновок, що 

екологічна криза є наслідком недосконалості механізмів соціально-економічної системи. Визначено роль екологічної складової 
у вирішенні політичних та економічних проблем. Проаналізовано проблеми реалізації сучасної національної екологічної 
політики. Обґрунтовано необхідність її подальшого удосконалення і визначено пріоритетні напрями її подальшого розвитку. 

Проведення у процесі реформування національної економіки політики збалансованого використання і відтворення природних 
ресурсів та об'єктів у межах усіх виробничо-територіальних комплексів України, що вирізнялися високою ресурсо- та 
енергоємністю, було пов'язане, в першу чергу, з необхідністю подолання еколого-економічних кризових явищ. В еколого-

економічному аспекті розвиток України в 1992-2015 pp. можна розділити на два етапи: - загальна еколого-економічна криза з 
одночасним суттєвим скороченням використання головних природних ресурсів (1992-2000) - водних, мінерально-сировинних, 
частково земельних, зниження викидів у повітря тощо; - відносна стабілізація і початок відродження (з 2000р.) промислового та 

аграрного виробництв зі зростанням в окремих регіонах об'ємів скидання забруднених вод, викидів шкідливих речовин та ін. 
Діюча в Україні система показників оцінки екологічного стану навколишнього середовища та використання природних ресурсів 
значною мірою ґрунтується на параметрах статистичної звітності 70-х років. Для зміни даної методики оцінки варто зосередити 

увагу на наступних напрямах щодо формування засад збалансованого використання і відтворення природних ресурсів: - 
наукового обгрунтування внутрішніх потреб України в різних видах природних ресурсів; - прискореного впровадження заходів 
щодо попередження незворотних порушень екологічного стану середовища в гірничодобувних регіонах та промислово-міських 

агломераціях, забезпечення його стійкого покращання та екологічно врівноваженого стану; - виконання екологічно 
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обґрунтованих оцінок питомої забезпеченості населення різними видами природних ресурсів, у тому числі 

життєзабезпечуючими; -удосконалення економічних важелів регулювання природоохоронної діяльності. Україна належить до 
числа країн, розвиток яких значною мірою залежить від збалансованості використання наявної бази природних ресурсів, у 
першу чергу, життєзабезпечуючих (земельних, водних, мінерально-сировинних). Дослідження й аналіз підтверджують, що, 

незважаючи на успадковані проблеми розвитку, Україна має власні можливості їх вирішення, насамперед шляхом ефективного 
використання всіх видів природних ресурсів. Якщо виходити з того, що промислова структура є ядром національної економіки, 
її динаміки і природоресурсомісткості, то пріоритетним завданням є вдосконалення структури промисловості у напрямі 

підвищення її технологічності та надання переваг тим галузям і виробництвам, які випускають кінцеву екологічно немістку і 
екологічно чисту продукцію. Це проблема великої стратегічної мети, на яку має спрямовуватися державна політика. Таким 
чином, найбільш активним рівнем еколого-економічних систем є регіональний, оскільки регіон (область) є одночасно об'єктом 

управління, на цьому рівні формуються екологічні проблеми суспільства, ставляться вимоги до екологізації виробництва і 
раціонального природокористування. Саме регіон поєднує конкретні пункти розміщення продуктивних сил, підприємства-
забруднювачі і підприємства-природокористувачі, які є елементами його економічної структури. Структура і масштаб 

регіонального виробництва визначають характер і обсяги забруднень, інтенсивність впливу на природне середовище. Отже, 
розвиток національної економіки вимагає враховувати принаймні три обставини: по-перше, природоресурсний потенціал 
національної території, який в Україні, як і у кожної країни, має свої обмеження, зокрема, коли йдеться про окремі базові 

елементи довкілля (воду, лісові ресурси тощо); по-друге, розвиток економічної, зокрема промислової структури, зорієнтованої 
на мінімізацію затрат природних ресурсів; по-третє, економне видобування і використання природних ресурсів, бо воно не 
тільки пов'язане з ефективністю економіки, але передусім із забрудненням повітряного басейну, водоймищ тощо. Чим 

потужніше природні ресурси залучаються у процес виробництва, тим більші можливості погіршення якості довкілля шкідливими 
промисловими і непромисловими викидами. 

06.18.03.0228/216240. Концептуальні основи прогнозування ефективного використання господарського потенціалу 

Карпатського регіону. Машіка Ганна. // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 
2016, №20(1), С.54-58. - укр. УДК 330.15(477.8). 
Розглянуто головні характеристики господарського потенціалу в цілому та в розрізі його складових компонентів. Обгрунтовано 

основні види ресурсів потенціалу регіону в контексті прогнозної діяльності. Запропоновано систему показників та індикаторів 
господарського потенціалу, які мають практичне значення для прогнозування ефективності його використання у майбутньому. 
Визначено оптимальні методи, за якими рекомендовано проводити прогнозування ефективного використання господарського 
потенціалу Карпатського регіону. 

06.18.03.0229/216294. Інноваційна інфраструктура Харківської області: сучасний стан та перспективи. Нємець Людмила, Гусєва 
Наталія, Сегіда Катерина, Ключко Людмила // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. 
В.Н.Каразіна, 2016, №21(2), С.41-52. - укр. УДК 911.3. 

У статті охарактеризовані концепції "смарт-економіки" і "смарт-регіону", їх особливості та чинники. Розкрито поняття 
інноваційної інфраструктури, її основні елементи. Детально відображені і проаналізовані основні об'єкти інноваційної 
інфраструктури Харківської області: технологічні та наукові парки, індустріальні парки, інноваційні бізнес -інкубатори і центри, 

інноваційні кластери, венчурні фірми. Визначено основні чинники та перспективні напрями розвитку інноваційної 
інфраструктури Харківського регіону. 

06.18.03.0230/216303. Ревіталізація промислових об'єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська). Запотоцький Сергій, 

Левицька Ольга. // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №21(2), 
С.102-106. - укр. УДК 332.122(1Ф21). 
Міський простір перебуває сьогодні у процесі постійних трансформацій, які потрібно досліджувати. В даній статті висвітлено 

один з різновидів таких трансформацій - ревіталізацію промислових підприємств на прикладі міста Івано-Франківська, яка 
передбачає відновлення промислових територій та реконструкцію приміщень, зміну їх функціонального призначення з метою 
створення нових публічних просторів та культурних об'єктів для містян. Було розглянуто такі об'єкти як пивоварний завод, 

завод "Промприлад", колишній завод "Позитрон" та запропоновано шляхи ревіталізації цих підприємств. Також було окреслено 
ряд проблем, що заважають увійти інвесторам, та виділено принципи для ревіталізації старих промислових підприємств міста. 

06.18.03.0231/216548. Роль місцевих бюджетів розвитку при формуванні місцевих бюджетів територіальних громад. Еш С.М., 

Пюро Б.І. // Наукові праці Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2016, №6, т.22, С.77-83. - укр. 
УДК 336.1. 
У статті розкрито економічну сутність і значення місцевих бюджетів у розвитку бюджетної системи України, розглянуто основні 

складові місцевих бюджетів. Проведено порівняльний аналіз доходів і видатків місцевих бюджетів, визначено роль місцевого 
бюджету розвитку при формуванні місцевих бюджетів територіальних громад. Як економічна категорія місцевий бюджет 
досліджується через сукупність грошових ресурсів, що розподіляються між місцевими органами самоврядування та суб'єктами, 

які використовують ці кошти для соціально-економічного розвитку територіальних утворень і поліпшення добробуту їх 
населення. Особливість місцевих бюджетів визначається тим, що вони відображають чітко обмежену частину грошових 
відносин, які функціонують на окремій території, та забезпечують її матеріальну незалежність. 

06.18.03.0232/216569. Вплив інституційного середовища на розвиток галузей у регіонах. Базилюк В.Б. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.16-18. - укр. УДК 330.837: 332.12. 
Визначено, що інституційне середовище чинить безпосередній вплив на розвиток економіки та її галузей в регіонах, а основним 

предметом аналізу передумов розвитку стає взаємодія економічної та інституційної складової. З метою подолання негативного 
впливу інституційного середовища на економіку регіону запропоновано зосередити увагу на вирішенні наступних питань: 
виявити та проаналізувати структурні зрушення в регіональній економіці та визначити вплив на них інституційних факторів; 

розширити зону дослідження впливу інституційних факторів на розвиток економіки регіону, яка, зазвичай, обмежується лише 
розглядом об'єктної бази їх дії; приділити значну увагу питанням неоднорідності наявного потенціалу галузей в регіонах; 
виробити єдину систему інструментів, яка б враховувала як регіональні, так і загальнодержавні пріоритети розвитку; 

запропонувати загальний системний підхід до оцінки впливу інституційного середовища на розвиток економіки регіону та 
регіональних систем. 

06.18.03.0233/216571. Оцінювання взаємозв'язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону. Білик Р.Р. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.23-30. - укр. УДК 
332.142. 
Узагальнено важливість оцінювання рівня економічної безпеки регіону як передумови забезпечення його 

конкурентоспроможності з урахуванням класифікації конкурентних переваг регіонів. Обґрунтовано алгоритм оцінювання рівня 
економічної безпеки регіону в контексті забезпечення його конкурентоспроможності. Ідентифіковано систему показників 
економічної безпеки регіону відповідно до компонент його конкурентоспроможності. Проведено діагностику економічної безпеки 

регіонів України за основними параметрами соціально-економічного розвитку. За результатами бального оцінювання рівня 
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економічної безпеки виокремлено групи регіонів України з відносно високим, нормальним, передкризовим та критичним рівнем 

їх економічної безпеки. 

06.18.03.0234/216591. Оцінка інвестиційної складової економічної безпеки Херсонського регіону з метою залучення 
міжнародних проектів. Олійник Н.М., Корчевська Л.О., Макаренко С.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.130-134. - укр. УДК 332.1(477.8):330.322. 
В статті проаналізовано динаміку та структуру залучених прямих іноземних інвестицій в економіку Херсонської області за 
останні роки. Складено ТОП-10 та визначено рейтинг країн-інвесторів за показником найбільшого обсягу інвестицій в економіку 

Херсонської області. Визначено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози регіону. Запропоновано заходи щодо 
забезпечення інвестиційної складової економічної безпеки регіону з метою залучення міжнародних проектів.  

06.18.03.0235/216593. Напрями оцінки інвестиційної привабливості регіону та їх спрямування відповідно до аналітичних потреб. 

Рзаєва Т.Г., Вакулова В.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, 
№1(244), С.140-146. - укр. УДК 330.322.5:330.131.7. 
В статті розглянуто сутність поняття "інвестиційна привабливість регіону" у розрізі існуючих теорій та виділено основні 

проблеми використання існуючих підходів. Визначено та згруповано напрями оцінки інвестиційної привабливості. 
Запропоновано виділити певні групи показників за визначеними напрямами, що обумовлюються площинами досліджень. 
Здійснено порівняльну характеристику підходів до оцінки інвестиційної привабливості, в розрізі яких узагальнено базові групи 

показників, які найбільш повно та обґрунтовано дають змогу визначити рівень інвестиційної привабливості регіону. Доведено 
необхідність розробки універсальної методики оцінювання інвестиційної привабливості регіону та виділено основні напрями, 
що відповідають потребам сучасного стану розвитку економіки. 

06.18.03.0236/216602. Зростання економічної ролі місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Чекановський В.П. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.186-189. - укр. УДК 
366.14. 

У статті визначено сутність місцевих бюджетів та зростання їх економічної ролі в сучасних умовах. Зазначено вчасність 
делегування більших повноважень місцевим бюджетам України для зростання ефективності усієї бюджетної системи. 
Проаналізовано першочергові кроки щодо прийняття змін у частині доходів і видатків місцевих бюджетів. Запропоновано 

пріоритетні напрямки реформування місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Визначено зростання економічної ролі 
місцевих бюджетів до 2020 року. 

06.18.03.0237/216604. Підходи до моделювання сталого розвитку регіонів України. Чуріканова О.Ю., Загорулько К.А. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.194-198. - укр. УДК 

332.01:332.021. 
В статті проведено стислий аналіз вітчизняних наукових праць. Проведено аналіз програм, реформ та ключових показників 
Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020". За допомогою сервісу Google Scholar досліджено наукові публікації за напрямками: 

сталий розвиток, моделювання сталого розвитку, сталий розвиток міст та регіонів. Були розглянуті моделі, які мали б стосунок 
до моделювання сталого розвитку. Зазначено специфіку моделювання сталого розвитку на регіональному рівні. Були наведені 
основні напрямки впровадження сталого розвитку на регіональному рівні на прикладі Сумської та Івано-Франківської областей. 

В дослідженні було розкрито основні підходи до моделювання сталого розвитку на прикладі одного з проектів Міжнародної 
ради з науки та Інституту прикладної статистики, проведено аналіз різних підходів до оцінки стану регіонів. Також в роботі було 
описано основну метрику для вимірювання процесів сталого розвитку з метою глобального моделювання процесів у контексті 

якості та безпеки життя населення регіонів України. Авторами визначено основну низку проблем, пов'язаних із моделюванням 
сталого розвитку в регіонах та окреслено перспективи подальших наукових досліджень в цьому напрямку.  

06.18.03.0238/216639. Соціальна інфраструктура в умовах розвитку регіональних соціально-економічних систем. Дубницький 

В.І., Федулова С.О., Василюк О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 
2017, №2(246), т.2, С.28-33. - укр. УДК 330.342:332.133.6. 
В статті розглядаються проблеми розвитку та функціонування соціальної інфраструктури в умовах регіональних соціально-

економічних систем. Визначається місце соціальної інфраструктури в регіональній соціально-економічній системі. 
Досліджуються теоретико-методичні проблеми обґрунтування диференціації соціальної інфраструктури в умовах просторової 
трансформації економіки регіонів. 

06.18.03.0239/216641. Визначення стратегічних цілей та пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку регіону. 
Тяжкороб І.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, 
С.37-40. - укр. УДК 332.1. 

В основі розвитку регіону як соціально-економічної системи має бути чітко сформована система цілей та критеріїв. Вміння 
виокремити цільові пріоритети розвитку стає найважливішим управлінським завданням регіональних органів влади. 
Систематизація інструментів визначення цільових пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону шляхом об'єднання їх у 

"портфель" сприятиме більш обґрунтованому оновленню стратегій розвитку українських регіонів. 

06.18.03.0240/216648. Управление региональным развитием и его совершенствование в контексте административной 
реформы в Республике Беларусь. Буховец Т.В., Русак И.Н. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.68-74. - рос. УДК 332.025. 
В статье обоснована актуальность совершенствования управления региональным развитием в Республике Беларусь, 
проведен анализ основных проблем социально-экономического развития регионов и выявлены региональные диспропорции, 

рассмотрены основные государственные структуры, осуществляющие управление региональным развитием в Республике 
Беларусь и разработаны рекомендации по их совершенствованию. 

06.18.03.0241/216650. Вплив децентралізації владних відносин на регіональний розвиток. Лур'є К.В. // Вісник Хмельницького 

нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.80-82. - укр. УДК 332.142:338.244.4. 
Досліджуються проблеми та перспективи впливу децентралізації владних відносин на регіональний розвиток. Визначається 
роль фіскальної децентралізації як складової децентралізації влади, що сприятиме фінансовій самодостатності громад. 

Обґрунтовується підвищення статусу регіону через реформування державного устрою країни, котрий сприятиме 
демократичним перетворенням та підвищенню ефективності публічного управління.  

06.18.03.0242/216661. Теоретичні аспекти розвитку конкурентного потенціалу кластерів в Україні. Бабій І.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.130-135. - укр. УДК 
658.011. 
Стаття присвячена проблемам забезпечення розвитку конкурентного потенціалу кластерів у регіонах України на основі 

використання сучасних форм їх кадрового забезпечення. Розглянуто та узагальнено основні наукові підходи до визначення 
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сутності конкурентного потенціалу підприємства, визначено основні його елементні складові. Запропоновано створити механізм 

підготовки власного кадрового потенціалу, використовуючи кластерну взаємодію підприємства та навчальних закладів. 

06.18.03.0243/216676. Контекстуальне поле оцінювання в економічній безпекології мікрорівня. Вахлакова В.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.206-209. - укр. УДК 

65.012.8:33. 
Контекстуальне поле оцінювання в економічній безпекології мікрорівня розглядається як сукупність елементів, які у певній 
комбінації в кожному конкретному випадку визначають умови оцінювання, дотримання яких забезпечує необхідну якість оцінок. 

Елементами розробленого контекстуального поля оцінювання в економічній безпекології мікрорівня є тлумачення поняття 
"економічна безпека підприємства", концепція управління підприємством, користувачі оцінок об'єктів та чинники оцінювання. 
Розглянуто зміст кожного з елементів контекстуального поля оцінювання в економічній безпекології мікрорівня, кожен з яких є 

складним утворенням, завдяки чому спричиняє значний вплив і на оцінювання, і на отримувані оцінки. 

06.18.03.0244/216812. Еволюція кумулятивних теорій регіонального економічного розвитку. Кондіус І.С. // Економічний форум. 
Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.4-11. - укр. УДК 332.14. 

У публікації підлягають розгляду основні теорії регіонального економічного росту та розвитку. Систематизовані напрямки і 
школи теорій регіонального розвитку, розкрито їх зміст, встановлені основні фактори росту та розвитку, виділені сильні сторони 
та вказані недоліки кумулятивних теорій та моделей з позиції їх можливого застосування в реальних умовах соціально-

економічних перетворень в країні. 

06.18.03.0245/216820. Сучасні методологічні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності регіонів. Міхель Р.В. // 
Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.63-70. - укр. УДК 339.137.2. 

Проаналізовано основні методологічні підходи щодо визначення рівня регіональної конкурентоспроможності. За основу аналізу 
взято підходи ключових міжнародних організації - ООН та ЄС. За результатами аналізу виявлено ключові складові індексу 
конкурентоспроможності регіонів, а також оптимальну методологію його розрахунку. Практичне значення статті полягає у 

можливості використання результатів авторських досліджень при дослідженні рівня конкурентоспроможності регіонів України,  а 
також здійсненні порівняльного аналізу регіонів різних держав. 

06.18.03.0246/216821. Ринкова вартість регіону як фактор забезпечення його конкурентоспроможності. Олександренко І.В. // 

Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.70-77. - укр. УДК 332.1. 
У статті подано визначення конкурентоспроможності регіону. Здійснено аналіз підходів до визначення факторів впливу на 
конкурентоспроможність регіону та формування його конкурентних переваг. Здійснено систематизацію факторів впливу на 
конкурентоспроможність регіону. Обґрунтовано вплив ринкової вартості регіону на його конкурентоспроможність. 

06.18.03.0247/216822. Креативний потенціал як конвергентний чинник регіонального розвитку. Чуль О.М. // Економічний форум. 
Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.77-83. - укр. УДК 332.142.4. 
В статті розглянуто аспекти регіонального розвитку та проаналізовано причини наявності регіональних диспропорцій. Основні 

акценти дослідження орієнтовані на визначення шляхів подолання асиметрій розвитку регіонів за рахунок активізації 
креативного потенціалу, що дозволяє не тільки підвищити конкурентоспроможність територіальних суспільних систем, а й 
забезпечити досягнення високих стандартів суспільного добробуту, що визнаються головною цінністю суспільства.  

06.18.03.0248/216876. Вплив внутрішніх інвестиційних джерел на розвиток Запорізького регіону. Батракова Т.І., Конєв В.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.164-168. - укр. 
УДК 330.322:005.412(477.64). 

Інвестиції є одним із головних інструментів макроекономічного впливу на економічний розвиток держави та регіонів. Основною 
проблемою є визначення факторів, що негативно впливають на внутрішні інвестиційні джерела. Актуальність даної статті 
полягає у визначені структури внутрішніх інвестиційних джерел фінансування та їх впливу на інвестиційний клімат Запорізького 

регіону. Метою роботи є визначення ролі та проведення аналізу внутрішніх інвестиційних джерел в економіці Запорізької 
області. Досліджено законодавчу базу, що регулює здійснення інвестиційної діяльності, та останні публікації вітчизняних 
науковців. Проаналізовано статистичну інформацію щодо капітальних інвестицій за видами діяльності. Досліджено діяльність 

Української асоціації інвестиційного бізнесу. Порівняно переваги та недоліки видів інвестування та банківських депозитів. 
Зроблено висновки щодо поточного інвестиційного клімату в Запорізькій області. Запропоновано шляхи підвищення 
інвестиційного клімату в регіоні. 

06.18.03.0249/216887. Ефективність кластерної політики в умовах глобалізаційних ризиків. Оксенюк С.Г. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.222-226. - укр. УДК 
338.48:658. 

У статті проаналізовано основні напрямки кластерної політики держави з урахуванням сучасних викликів та загроз економічній 
безпеці, проаналізовано перспективи створення та розвитку інноваційних кластерів в промисловому секторі, наголошено на 
необхідності систематичного вивчення ефективності кластерних ініціатив, їх вплив на формування державної кластерної 

політики, обґрунтовано рекомендації щодо державної політики підтримки розвитку кластерів з урахуванням позитивного досвіду 
інших країн. 

06.18.03.0250/216901. Теоретико-методичні підходи до регіональної оцінки капіталізації економіки. Вахович І.М., Чапюк О.П. // 

Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.70-75. - укр. УДК 332.1. 
У роботі запропоновано методичні підходи до оцінки капіталізації економіки регіонів країни та обґрунтовано, що алгоритм такої 
оцінки повинен містити такі етапи: перший етап - початковий, на якому систематизується вихідна інформація з визначення 

напрямків оцінки; другий етап - підготовчий, що включає вибір показників для оцінки рівня капіталізації і методів їх 
математичного опрацювання; третій етап - розрахунковий, на якому здійснюється пошук інформаційної бази та її математична 
обробка; четвертий етап - заключний, що узагальнює отримані результати математичної обробки інформації, що стане 

передумовою формування механізмів нарощення капіталізації регіонів країни.  

06.18.03.0251/216902. Самостійність та взаємопов'язаність економічних категорій "конкурентоспроможність регіону" та 
"привабливість регіону". Гавриш І.І. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.76-85. - укр. УДК 332.01. 

В статті розглядаються питання визначення економічних категорій "конкурентоспроможність регіону" та "привабливість регіону", 
обґрунтування їх самостійності та взаємопов'язаності. Узагальнені окремі підходи до визначення економічних категорій 
"привабливість", "конкурентоспроможність" стосовно території, регіону, зроблено висновок про тісний зв'язок цих двох 

економічних категорій та явищ, про їх різницю та подібність. На основі аналізу наукових праць сформовані авторські 
визначення економічних категорій "конкурентоспроможність регіону" та "привабливість регіону", узагальнені аргументи їх 
понятійної самостійності та взаємопов'язаності. Зроблено висновок, що терміни "привабливість регіону" та 

"конкурентоспроможність регіону" необхідно розмежувати, але ні в якому разі не протиставляти один одному. Обґрунтовано, 
що це самостійні категорії, які мають різну цільову орієнтацію, кінцеву мету використання і, як наслідок, набір жорстких та 
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м'яких чинників, стандартів, методик, механізмів формування базових та додаткових характеристик (критеріїв), необхідних для 

їх всебічної оцінки відносно об'єкта застосування. 

06.18.03.0252/216903. Оцінка інвестиційної привабливості регіону в умовах сучасних викликів. Давиденко Н.М. // Економічний 
форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.86-92. - укр. УДК 631.164.23:338.43. 

В статті розкрито сутність інвестиційної привабливості регіону та запропоноване власне визначення даної категорії. Зокрема, 
інвестиційна привабливість регіону - це сукупна характеристика умов певної території країни, яка включає оцінку рівня розвитку 
нормативно - правового забезпечення, інвестиційної інфраструктури, людського капіталу, фінансових можливостей, що істотно 

впливають на формування прибутковості основних засобів, які вкладаються, та інвестиційних ризиків. Здійснено оцінку 
інвестиційної привабливості окремого регіону України, визначено основні проблеми, пов'язані з надходженням інвестицій в 
економіку області, розкрито шляхи їх вирішення. 

06.18.03.0253/216905. Європейська стратегія сталого зростання на основі стратегічного управління енергозбереженням в 
регіонах. Забарна Е.М. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.96-101. - укр. УДК 338.121 
(913):339.9.012.23. 

В роботі представлено ключові проблеми формування механізму регіонального управління енергоефективністю, проведено 
стратегічний аналіз інструментів сучасної політики енергоефективності, досліджено можливості техніко-технологічної 
модернізації та екологізації реального сектору економіки регіонів. Запропоновано низку заходів щодо збільшення 

енергоефективності в регіонах на основі досвіду країн Євросоюзу. 

06.18.03.0254/216910. Оцінка рівня економічної безпеки депресивних регіонів України. Купира М.І. // Економічний форум. Луцьк: 
Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.124-129. - укр. УДК 332.143. 

У статті проведено оцінку рівня економічної безпеки депресивного регіону. Проаналізовано показники соціально-економічного 
розвитку регіонів України. Проведений аналіз показав комплекс економічних прогалин в регіонах та надав можливість 
виокремити найбільш загрозливі регіональні проблеми, що перешкоджають подальшим конкурентоспроможним крокам країни у 

світові економічні перспективи. 

06.18.03.0255/216914. Активізація інвестиційних процесів в регіонах України. Скрипник Г.О. // Економічний форум. Луцьк: 
Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.144-151. - укр. УДК 332.146: 330.322 (477). 

У статті розглянуто залучення і освоєння капітальних інвестицій у найбільш інвестиційно- привабливих регіонах України. Аналіз 
інвестиційної діяльності в обраних регіонах свідчить, що головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були і 
залишаються власні кошти підприємств та організацій. За умови гострої нестачі власних економічних ресурсів,  необхідних для 
відновлення і модернізації виробництва, важливого значення набувають питання залучення i розподілу зовнішніх джерел 

фінансування. В роботі запропоновано на регіональному рівні створити Місцеву агенцію прямих іноземних інвестицій, завдяки 
якій можливий рівномірний розподіл іноземних інвестицій по регіонах України, що сприятиме втіленню інвестиційних проектів.  

06.18.03.0256/216932. Оцінка фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери регіону. Іщук Л.І., Ніколаєва А.М., Пиріг 

С.О. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.264-270. - укр. УДК 336.1:332.12. 
В статті досліджено роль місцевих бюджетів в реалізації державної регіональної політики забезпечення соціальної сфери. 
Проведено аналіз стану, динаміки, структури видатків місцевих бюджетів Волинської області на соціальну сферу та 

запропоновано напрямки щодо вдосконалення фінансового забезпечення розвитку основних галузей соціальної сфери регіону.  

06.18.03.0257/216939. Роль ринку фінансових послуг у соціально-економічному розвитку регіонів: теоретичний аспект. 
Ніколаєва А.М. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.318-326. - укр. УДК 336.71. 

У статті висвітлено сутність дефініції "фінансова послуга" та визначено її властивості. Узагальнено підходи до поділу 
фінансових послуг на види та запропоновано класифікацію фінансових послуг. Досліджено роль ринку фінансових послуг у 
соціально-економічному розвитку регіонів та виділено особливості цього ринку як системи. 

06.71 Галузева структура економіки 

06.18.03.0258/213282. Управління маркетинговими комунікаціями підприємствами агропромислового комплексу в Україні. Кузик 
О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.203-206. - 
укр. УДК 339.1:658.8. 

Основним чинником забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємств в Україні стає ефективна система 
маркетингових комунікацій, яка характеризується широким застосуванням різних комунікаційних інструментів. Здатність 
раціонально організувати їх взаємодію стає запорукою успіху фірми на ринку сьогодні. 

06.18.03.0259/213474. Соціально-економічна сутність фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання 
агропромислового сектору економіки України. Ролінська А.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.220-222. - укр. УДК 336.22:631.16. 

Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці України. У ньому виробляється понад 8% ВВП та працює 5,5% усіх 
зайнятих. Якщо врахувати пов'язані з ним галузі, такі як постачання виробничих ресурсів та харчова промисловість, то частка 
аграрного сектору в ВВП зростає до 22% та у зайнятості до 10%. Незважаючи на ці вражаючі показники, сільське господарство 

розвивається значно нижче свого потенціалу, що чітко підтверджується міжнародними порівняннями продуктивності. Для того, 
щоб підвищити ефективність в аграрному секторі економіки, а отже і зробити внесок до загального зростання економіки та 
збільшення добробуту, слід розробити та впровадити ефективні заходи фіскально-бюджетної політики. 

06.18.03.0260/213502. Модерні інструменти маркетингової комунікаційної політики агропромислових підприємств України. Кузик 
О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.130-
134. - укр. УДК 338.012:339.13:659. 

Розвиток ринкової економіки в Україні, ускладнення поведінки споживачів, зниження реальних доходів населення зумовлює 
необхідність пошуку нових інструментів та методів доступу до вподобань та думок клієнтів. Компаніям, для більш якісного 
запам'ятовування своєї торгової марки, необхідно застосовувати щораз більшу кількість контактів зі споживачами. 

Виправданими стають новітні підходи до комунікацій, що передбачають інтерактивну взаємодію зі споживачем - відбувається 
побудова менш формального й більш довірчого діалогу з потенційним клієнтом. Особливо важливим це стає для компаній 
агропромислового сектору в Україні. 

06.18.03.0261/214481. Еколого-економічний аналіз рекреаційного потенціалу Київської області. Полтавець А.М. // Збалансоване 
природокористування. Київ: Інститут агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком", 2016, №1, С.93-97. - укр. 
УДК 332.3. 

Проаналізовано рекреаційний потенціал території Київської області, що зосереджується на землях всіх категорій за основним 
цільовим призначенням. Визначено основні напрями розвитку рекреаційного землекористування на перспективу.  
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06.18.03.0262/215154. Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процесами в АПК. Гамма Т.М. // Проблеми і 

перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.75-84. - укр. УДК 
631.145:658. 
Автор досліджує проблематику підвищення ефективності здійснення злиття та поглинання на всіх етапах інтеграції підприємств 

в АПК, зокрема дана стаття присвячена розгляду питань щодо можливості поєднання принципів ризик-менеджменту (ERM), 
інструментарію збалансованої системи показників (BSC) та вартісно-орієнтованого управління (VBM) з метою вдосконалення 
системи управління ефективністю інтеграційними процесами. Предметом дослідження є економічні та управлінські відносини, 

що виникають у процесі інтеграції підприємств. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні  
концепції, гіпотези й результати досліджень вчених, які спеціалізуються в галузі управління ефективністю бізнесу. У рамках 
методології системного підходу було використано методи структурно-функціонального та емпіричного аналізу, синергетичний 

підхід. Автором було виділено та сформульовано низку загальних аспектів для всіх трьох систем управління, на цій основі 
розроблено інтегровану систему управління інтеграційними процесами; обґрунтовано метод переходу від оцінок ризику до 
оцінок ставки дисконтування; визначено граничний рівень ризику бізнесу, сформовано перелік чинників ризику, що визначають 

ризик укладання угоди, ризик інтеграції бізнесів, ризик отримання синергетичного ефекту. Розроблені теоретичні положення 
було апробовано на прикладі підприємств АПК та отримано позитивний результат, що доводить правильність та 
обґрунтованість наукової гіпотези. Подальше дослідження пов'язане з необхідністю розвитку системи управління, заснованої 

на поєднанні концепції управління за вартістю, інструментарію BSC і принципів комплексного ризик-менеджменту. Систему слід 
довести до процедури формування планових завдань окремим підрозділам, відображення в управлінському обліку, системі 
стимулювання. 

06.18.03.0263/215413. Реалізація засад соціальної відповідальності бізнесу в концепції зворотньо-логістичного управління 
санаторно-курортними закладами. Войтович С.Я. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. 
автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.2, С.34-39. - укр. УДК 658.81:005.35. 

В даній науковій статті розкрито аспекти практичного застосування бізнес-структурами та державними установами елементів 
соціальної відповідальності бізнесу щодо забезпечення належних умов відновлення та оздоровлення залученого персоналу. 
Метою даного наукового дослідження є розробка рекомендацій щодо реалізації засад соціальної відповідальності бізнес-

структур та державних установ в концепції зворотньо-логістичного управління санаторно-курортними закладами. Зокрема, 
використання методу теоретичного узагальнення дозволило з'ясувати засадничі умови реалізації концепції соціальної 
відповідальності бізнесу, а логіко-структурного підходу - охарактеризувати її складові елементи та об'єкти впливу. На підставі 
застосування функціонально-цільового методу дослідження доведена необхідність впровадження змін в існуючу систему 

соціальної відповідальності бізнес-структур та державних установ щодо відновлення, реабілітації та медичного оздоровлення 
залученого персоналу. Із використанням методів структурного та процесного аналізу здійснена спроба охарактеризувати 
сутність, організацію та координацію взаємовідносин "бізнес-структура - санаторний заклад", "споживач санаторних послуг - 

санаторний заклад" та "бізнес-структура - споживач санаторних послуг". Застосування системного узагальнення та структурно-
функціонального методів дослідження дозволило представити напрями та схему імплементації процедур відновлення, 
реабілітації та медичного оздоровлення в процесах реалізації концепції зворотньо-логістичного управління санаторно-

курортним закладом. Одержані у даному дослідженні наукові результати можуть бути використані бізнес-структурами та 
державними установами щодо організації системи відновлення, реабілітації та медичного оздоровлення працівників, 
реалізуючи модель організації та координації взаємовідносин із санаторно-курортними закладами. 

06.18.03.0264/215558. Социально-экономические критерии ценообразования в сфере стоматологической помощи населению. 
Садовский В.А., Удовиченко Н.Н., Семенченко Г.В. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, №24(1196), С.105-108. - рос. УДК 336.22:658. 

Рассматриваются аспекты ценообразования в сфере стоматологической помощи населению и оценки эффективности 
проектов медико-социального партнерства. 

06.18.03.0265/216295. Продовольча незалежність як індикатор оцінки стану продовольчої безпеки України. Сухий Петро, 

Тюфтій Алла, Ячнюк Марина // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, 
№21(2), С.53-60. - укр. УДК 338.439.02 (477). 
У статті зазначено основні індикатори оцінки сучасного стану продовольчої безпеки України. Розкрито зміст поняття 

"продовольча незалежність", розроблено шкалу рівнів продовольчої незалежності. Розраховано баланс між фактичним 
товарним виробництвом та раціональною нормою споживання основних продуктів харчування рослинного та тваринного 
походження, досліджено регіональні особливості у рівнях забезпеченості населення продукцією вітчизняного виробництва. 

Обчислено розрахунковий потенціал споживчого попиту населення України при мінімальній та раціональній нормах 
споживання. Визначено структуру пересічних витрат громадян за фактично спожиті продукти харчування.  

06.18.03.0266/216511. Макроекономічні особливості реформування економічних відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. 

Філатов В.М. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2017, №1(28), С.63-75. - укр. УДК 614. 2. 
Виявлено основні джерела фінансування сфери охорони здоров'я в різних країнах світу: податки, внески до фондів соціального 
медичного страхування, внески до фондів приватного медичного страхування і платежі готівкою. Проаналізовано реалізацію 

принципів соціальної справедливості в різних схемах фінансування. розглянуто проблему перерозподілу вилучених для 
фінансування охорони здоров'я коштів між різними верствами населення у вигляді медичних послуг. Запропоновано 
фінансувати в Україні сферу охорони здоров'я з двох джерел: податків і внесків до фонду обов'язкового соціального медичного 

страхування. 

06.18.03.0267/216512. Економічні підходи до пошуку предмета регулювання медичного права. Гриценко О.А. // Економічна 
теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2017, №1(28), С.76-87. - укр. УДК 340.33011. 

Медичне право виокремлюється в особливу галузь права внаслідок необхідності ефективного регулювання відносин, що 
складаються з приводу привласнення життя як фундаментального природного блага. Життя (та його складова - здоров'я) 
відносять до мериторних благ, використання яких потребує правового регулювання. Об'єктом медичного права стає медична 

послуга як трансакція, завдяки якій відбувається розподіл повноважень між суб'єктами. Медичне право - це система суспільних 
відносин, що виникає у зв'язку з формуванням, передачею, відтворенням, охороною прав людини на нормальне (здорове) 
життя. 

06.18.03.0268/216522. Оцінка ринкових можливостей сільськогосподарських підприємств у збутовій діяльності. Другова О.С., 
Олексюк Ю.О. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2016, №43(1215), С.24-29. - укр. УДК 658.8.012.12. 

У статті окреслено проблеми управління збутовою діяльністю сільськогосподарських підприємств та проаналізовано канали 
реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами України. Наведено статистичні дані щодо випуску та класифікації 
сільськогосподарської продукціїї підприємствами України. Охарактеризовано основних крупних "ігроків"  досліджуваного ринку. 

Запропоновано деякі підходи та етапи щодо вдосконалення збутової діяльності підприємств.  
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06.18.03.0269/216533. Сучасні тенденції розвитку світового ринку медичних послуг. Решетняк О.В., Баламут Д.П. // Вісник Нац. 

техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т 
"ХПІ", 2016, №43(1215), С.76-80. - укр. УДК 330.34. 
Розглянуто та проаналізовано основні тенденції розвитку світового ринку медичних послуг, проведено дослідження 

статистичних даних щодо забезпечення населення лікарями, також проаналізовано динаміку чисельності населення віком 
старше 60 років, тощо. Виокремлено найважливіші тренди, що мають найбільший вплив на сучасний розвиток ринку медичних 
послуг. Наведено рекомендації, щодо дій та можливих напрямків реформ, що можуть бути впроваджені у відповідності до 

подальшого розвитку світового ринку медичних послуг. 

06.18.03.0270/216534. Постановка системи управління витратами в державних закладах охорони здоров'я. Решетняк О.В., 
Данилюк Н.О. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2016, №43(1215), С.81-85. - укр. УДК 330.34. 
Розглянуто основні принципи управління витратами та наведено їх класифікацію. Проаналізовано структуру доходів і витрат 
медичного закладу на прикладі Комунального закладу охорони здоров'я "Харківський обласний спеціалізований будинок 

дитини №1". Досліджено склад та структуру найбільших статей витрат медичного закладу. Виявлено основні причини 
неефективного управління витратами в державних закладах охорони здоров'я України та запропоновано шляхи вирішення 
даної проблеми. Розроблено рекомендації щодо впровадження системи управління витратами в автономній медичній установі. 

Наведено практичне значення отриманих результатів для установи, а також у цілому для галузі охорони здоров'я.  

06.18.03.0271/216682. Особливості управління підприємствами санаторно-курортного комплексу. Погорелов Ю.С., Білоусова 
А.Ю. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.243-

247. - укр. УДК 339.138:615.834. 
У рекреаційній сфері України особливе місце належить підприємствам санаторно-курортного комплексу. Загальною проблемою 
в діяльності таких підприємств є недосконалість менеджменту, що впливає на їх фінансові результати. Особливості управління 

підприємствами санаторно-курортного комплексу зумовлені особливостями їхньої діяльності та специфічністю санаторно-
курортного продукту. Проаналізовані особливості діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу визначають 
домінуючі аспекти управління, які мають вирішальне значення для їх діяльності: розроблення стратегії діяльності, менеджмент-

маркетинг та кадровий менеджмент. 

06.18.03.0272/216698. Світовий досвід державного регулювання агропромислових підприємств. Пенчук Г.С. // Наукові праці 
Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2017, №2, т.23, С.43-50. - укр. УДК 631.155. 
У статті досліджено світовий досвід державного регулювання агропромислових підприємств. З'ясовано, що регулювання 

здійснюється через заходи державної підтримки шляхом прямого і непрямого державного субсидування. Для цього 
використовуються такі типи субсидування, як компенсаційні виплати, відшкодування збитків від стихійних лих, державне 
регулювання цін на сільськогосподарську продукцію, встановлення квот і тарифів, сприяння розвитку ринку і створенню 

фермерських об'єднань. На основі проведеного дослідження сучасних методів державного регулювання агропромислових 
підприємств надано рекомендації щодо доцільності застосування такого досвіду в Україні.  

06.73 Фінансова наука. Грошові та податкові теорії. Кредитно-фінансові інститути 

06.18.03.0273/213255. Функції контролю щодо виконання місцевих бюджетів. Жадан О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 

Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.46-49. - укр. УДК 336.1. 
У статті розглянуто функції органів, які здійснюють фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів за доходами і 
видатками, та проаналізовано розподіл і цілеспрямованість цих функцій. З метою впорядкування та підвищення ефективності 

діяльності органів контролю запропоновано виключити функції, що є однаковими у різних контролюючих органів; уточнити 
функції окремих органів, що здійснюють фінансовий контроль; чітко визначити функції органів Державної казначейської служби 
України щодо контролю під час реєстрації бюджетних зобов'язань за договорами, укладеними за результатами здійснення 

процедур закупівель за державні кошти. 

06.18.03.0274/213273. Особливості оцінки діяльності держави на фінансовому ринку. Ісаєва О.В. // Вісник Хмельницького нац. 
ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.158-162. - укр. УДК 338.124.4. 

Розглянуто значення, сутність та основні аспекти діяльності держави на фінансовому ринку в сучасних умовах, а саме її 
діяльність як регулятора, продавця та покупця ресурсів на ньому та фінансового посередника. Запропоновані шляхи 
удосконалення механізму оцінки регуляторної діяльності держави на базі передового міжнародного досвіду.  

06.18.03.0275/213274. Проблемні аспекти оцінювання фінансової стійкості банку у вигляді інтегрованого показника. 
Лучаківський А.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), 
С.163-169. - укр. УДК 330.4:336.71. 

У статті проаналізовано існуючі підходи до оцінювання фінансової стійкості банку у вигляді інтегрованого показника. Показано,  
що головною проблемою під час розробки методів оцінювання стійкості є наявність великої кількості трактувань економічної 
сутності фінансової стійкості банку. Як результат, дуже часто існуючі підходи до оцінювання фінансової стійкості фактично 

оцінюють фінансову стабільність, надійність, конкурентоздатність або просто фінансовий стан банку. Показано, що існуючі 
підходи не дають змогу враховувати найважливішу складову стійкості - чутливість банківської установи до впливу 
несприятливих зовнішніх та внутрішніх умов, а, отже, актуальною є проблема розроблення скалярної міри фінансової стійкості, 

яка б оцінювала як здатність фінансової установи забезпечити необхідні платоспроможність, ліквідність, утримання банківських 
ризиків на допустимому рівні для успішного виконання своїх функцій, так і здатність забезпечувати стабільність ключових 
фінансових показників під дією усіх можливих стресових сценаріїв. 

06.18.03.0276/213275. Зовнішні фінансові дисбаланси та їх зв'язок з показниками боргового сектору. Новосьолова О.С. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.170-177. - укр. УДК 
336.3. 

У статті обґрунтовано основні детермінанти виникнення зовнішніх фінансових дисбалансів, визначено особливості їх прояву та 
оцінено їх ризики для стабільного функціонування фінансової системи держави. Проаналізовано індикатори виявлення 
зовнішньої незбалансованості та їх порогові значення. Зазначено суттєвий вплив коливань зовнішнього сектору на показники 

боргової сфери. Визначено рекомендації щодо підвищення рівня фінансової стійкості держав в умовах протидії зовнішнім 
шокам. 

06.18.03.0277/213277. Фінансова стійкість як кінцева мета реструктуризаційних процесів у банках України. Шпаковський А.О. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.182-185. - укр. 
УДК 336.71. 
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У статті розглянуто основні напрями реструктуризації як інструменту досягнення фінансово стійкого стану банків України, 

наведено класифікаційні ознаки фінансової стійкості та визначено її основоположні критерії, виокремлено механізм вироблення 
реструктуризаційних заходів, основою якого є проведення комплексного аналізу основоположних напрямків діяльності банку та 
відповідності діяльності нормативам регулятора. 

06.18.03.0278/213330. Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації. Ярема Б.П., Ситник Н.С. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.75-80. - укр. УДК 
336.142.3. 

У статті проаналізовано основні напрями реалізації бюджетно-податкової політики в Україні та її вплив на економічний розвиток 
держави. За результатами дослідження визначені основні тенденції у формуванні доходів Зведеного бюджету України та 
здійсненні державних видатків, обґрунтовано необхідність удосконалення бюджетно-податкової політики. 

06.18.03.0279/213338. Банківська система України: виклики та перспективи розвитку. Скалюк Р.В., Русин О.І. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.120-125. - укр. УДК 
336.71(477). 

У статті досліджено сучасний стан функціонування вітчизняної банківської системи, систематизовано та представлено основні 
проблеми, недоліки та фактори, які впливають на рівень ліквідності та стійкості банківських установ. Обґрунтовано комплекс 
ключових заходів, системна реалізація яких дасть змогу суттєво оптимізувати наявну ситуацію в банківському секторі України, 

шляхом забезпечення підвищення рівня ліквідності та фінансової стійкості банківських установ як важливої умови 
забезпечення розвитку національної економіки. 

06.18.03.0280/213339. Державні банки: міжнародний досвід та перспективи для України. Ковриженко Л.О. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.126-128. - укр. УДК 
338.2:336.71. 
У статті досліджено іноземний досвід функціонування державних банків, проаналізовано їх позитивні й негативні 

характеристики. Виявлено, що державні банки виконують антициклічну роль у розвитку економіки та сприяють розширенню 
доступу до фінансування. З метою підвищення ефективності управління державним сегментом банківської системи України на 
основі міжнародної практики надано пропозиції щодо усунення недоліків у правовому статусі та діяльності вітчизняних 

державних банків. 

06.18.03.0281/213341. Методичні засади оптимізації процесу збору даних про операційні втрати банку. Бєлова І.В., Нілова Н.М. 
// Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.135-141. - 
укр. УДК 330.4. 

Проведене дослідження свідчить, що актуальною залишається задача оптимізації зусиль на процес збору даних про операційні 
ризики банку та їх аналіз. Для зменшення суб`єктивності вибору напрямку не суцільного контролю/аудиту пропонується 
використання математичного методу - закону Бенфорда - для визначення напрямів досліджень "вузьких" місць діяльності 

банку. Демонстраційні розрахунки проведені на прикладі трьох українських банків з найбільш розгалуженою мережею 
відділень: АТ "Ощадбанк", ПАТ КБ "ПриватБанк" та АТ "Райффайзен Банк Аваль". Запропонований підхід, що може бути 
використаний для внутрішнього контролю/аудиту операційного ризику, має максимально підвищити ефективність перевірок при 

зменшенні витрат та зусиль на їх проведення. 

06.18.03.0282/213351. Механізм реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики. Ярема Я.Р. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.210-213. - укр. УДК 

336.153.2:336.225. 
У статті досліджено механізм реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики. За результатами дослідження визначені 
основні напрями та інструменти реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики в Україні, а також обґрунтовано 

необхідність їх удосконалення. 

06.18.03.0283/213462. Нові фінансові послуги та їх вплив на підвищення ефективності діяльності сфери поштового зв'язку 
України. Буріменко Ю.І., Бобровнича Н.С., Галан Л.В., Щуровська А.Ю. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.158-163. - укр. УДК 656.8:336(477). 
В статті розглянуті види фінансових послуг, які характерні для сфери поштового зв'язку України. Акцентовано увагу на 
сучасному стані діяльності сфери поштового зв'язку насамперед відносно структури доходів від реалізації послуг та питомої 

ваги доходів від надання фінансових послуг в загальних доходах УДППЗ "Укрпошта". Проведено SWOT -аналіз розвитку 
фінансових послуг для поштової сфери України. Визначено етапи щодо удосконалення впровадження фінансових послуг; 
удосконалення технології надання фінансових послуг в сфері поштового зв'язку; досліджено вплив впровадження нових 

фінансових послуг на підвищення ефективності діяльності сфери поштового зв'язку; визначення особливостей та перспектив 
діяльності сфери поштового зв'язку. 

06.18.03.0284/213464. Фінансова стійкість та стабільність банків в умовах кризових явищ у банківській системі України. Жукова  

Т.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.164-
167. - укр. УДК 336.71-021.387(477). 
В роботі визначено стабільність банківського сектору як основу забезпечення економічного розвитку економіки будь -якої країни. 

Досліджено динаміку змін економічних процесів в аспекті специфіки функціонування банківської системи України, яка 
переживає не найкращі часи. Доведено за результатами систематизації існуючих проблем, що на даний час особливої 
актуальності набувають питання фінансової стабільності банківської системи в цілому та стійкості кожного окремого банку як 

частини системи. Запропоновано основні підходи до подальшого розвитку теоретичних положень щодо визначення понять 
фінансової стійкості, стабільності та надійності банків на основі аналізу сутності категорії "стійкість" як у розрізі банківської 
системи в цілому, так і на рівні окремого банку. 

06.18.03.0285/213465. Контроль розрахункових операцій - основа фінансової стабільності місцевих бюджетів. Шевчук Л.П., 
Рафальський В.В., Шаварський А.В., Шевчук А.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 
Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.168-171. - укр. УДК 657. 

В статті розглянуто розвиток контролю розрахункових операцій в умовах децентралізації. Передумовою розвитку економіки 
кожного регіону є достатня наявність фінансових ресурсів, які прямо пов'язані з новим баченням контролю розрахункових 
операцій бізнес-одиниць. Запропоновано проводити ефективну державну політику шляхом належного фінансового контролю 

розрахункових операцій, який поєднає фіскальну та стимулюючу функцію. Саме ефективний контроль бізнес-одиниць призведе 
до легалізації і детінізації оплати праці, що сприятиме фінансовій стабільності регіонів за рахунок оптимізації оподаткування з 
використанням регресивно-прогресивного методу розрахунку ЄСВ та призведе до збільшення надходжень ПДФО. 
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06.18.03.0286/213498. Вплив волатильності валютного курсу на окремі показники фінансово-економічного розвитку України. 

Гаряга Л.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, 
С.104-112. - укр. УДК 336.748:339.7. 
У статті розглянуто вплив волатильності валютного курсу на окремі показники фінансово-економічного розвитку України, 

зокрема валовий внутрішній продукт, експорт та імпорт товарів та послуг, офіційні резервні активи, валовий зовнішній борг, 
індекс інфляції, прострочену заборгованість за кредитами банків, резерви за активними операціями банків. Доведено 
необхідність урахування взаємозв'язку цих показників. Досліджено теоретичні та практичні аспекти впливу валютного курсу на 

окремі показники фінансово-економічного розвитку України, що дозволить вчасно здійснювати ефективні управлінські рішення 
у сфері курсоутворення національної валюти та забезпечення її стабільності. 

06.18.03.0287/213499. Структура ринку фінансових послуг. Дубина М.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.113-117. - укр. УДК 336.76. 
У статті через дослідження різних наукових концепцій до вивчення ієрархії та основних складових ринку фінансових послуг 
проаналізовано сучасну його структуру, ідентифіковано його компоненти. Обґрунтовано доцільність використання 

багатоваріантного підходу до ідентифікації структури ринку фінансових послуг. Виділено варіанти визначення структури 
окресленого ринку за такими ознаками: залежно від виду фінансового посередника, що надає фінансові послуги; залежно від 
специфіки самої фінансової послуги; залежно від характеру інститутів державного регулювання; залежно від сутності 

економічних суб'єктів, яким надаються фінансові послуги. Виділені відповідні їм типи компонентів структури ринку фінансових 
послуг. Проведений аналіз дозволив поглибити теоретичну компоненту дослідження економічної природи ринку фінансових 
послуг та виокремити серед всіх можливих варіантів ідентифікації його структури найбільш прийнятну класифікацію групування 

основних елементів такого ринку, не акцентуючи уваги на інших можливих варіантах виокремлення компонентів такого ринку. 

06.18.03.0288/213501. Домінанти інклюзивних фінансових систем. Лизогуб М.М. // Вісник Хмельницького нац. ун -ту. Економічні 
науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.126-129. - укр. УДК 339.7. 

Метою статті - показати, яким чином відбувається поширення охоплення фінансовими послугами, та яким чином це впливає на 
світовий сталий розвиток, зокрема в Україні. У процесі всесвітньої економічної інтеграції дедалі гостріше постає питання 
збалансованого фінансово-економічного розвитку усіх учасників світової економічної системи. На міжнародному рівні вже кілька 

десятиліть робляться дії для донесення необхідності вибудовування загальних пріоритетів, які сприятимуть соціальному, 
економічному та екологічному зростанню кожного суб'єкта. Внаслідок цього постало питання включення до національних 
фінансових систем населення країн, яке не було охоплене фінансовими послугами, що визначається як ключовий фактор у 
стимулюванні подальшого світового розвитку. 

06.18.03.0289/213559. Таргетування інфляції в забезпеченні інфляційної безпеки. Барановський О.І. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.18-24. - укр. УДК 336.748.12 (477). 
У статті наголошено на необхідності дотримання інфляційної безпеки, визначено напрями дієвої антиінфляційної політики, 

проаналізовано переваги і недоліки запровадження інфляційного таргетування як спеціального монетарного режиму, виявлені 
проблеми його повноцінного застосування в сучасних реаліях в Україні. 

06.18.03.0290/213561. Особливості розвитку страхового ринку: сучасні реалії та перспективи. Білак О.С. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.30-33. - укр. УДК 
336. 
В статті розглянуто особливості розвитку страхового ринку в Україні, проаналізовано стан та визначено його роль у 

забезпеченні стабільності розвитку та ефективності економічних відносин. Досліджено проблеми та сформульовано основні 
напрями поліпшення діяльності страхових компаній України. 

06.18.03.0291/213563. Переваги та недоліки податку з обороту та податку на додану вартість у контексті їх практичного 

застосування. Бутенко В.В., Бутенко Т.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький 
нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.38-42. - укр. УДК 336.2. 
У роботі проведено аналіз чинного в Україні податку на додану вартість, виявлені позитивні та негативні сторони податку. 

Зроблена порівняльна характеристика податку з обороту та податку на додану вартість у рамках їх практичного використання. 
У висновках аргументується ефективність ПДВ та механізм функціонування даного податку.  

06.18.03.0292/213564. Державне бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки України. Варналій З.С. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.43-47. - укр. УДК 
336.143(477). 
Досліджено сутність державного бюджетування та його роль в зміцненні фінансової безпеки України. Доведено, що великий 

негативний вплив на державне бюджетування в Україні має надмірно високий рівень корупції, тіньової економіки та тінізації 
бюджетних відносин тощо. Розмежовано поняття "бюджетування держави" та "бюджетний процес". Визначено зв'язок  між 
бюджетуванням та системою забезпечення фінансової безпеки держави. Визначено основні причини невиконання планових 

показників державного бюджету та зовнішні чинники, які негативно впливають на бюджетну систему України.  

06.18.03.0293/213566. Сучасні аспекти адміністрування податків в Україні. Донченко Т.В., Безвух С.В. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.52-57. - укр. УДК 336.145.2. 

У статті досліджено сутність поняття "адміністрування податків". Визначено та охарактеризовано елементи системи 
адміністрування податків. Розглянуто міжнародний рейтинг України за дослідженням Світового банку "Ведення бізнесу" з 
адміністрування податків. Проаналізовано ефективність його проведення в Україні. Визначено проблеми адміністрування 

податків в Україні та запропоновано заходи щодо підвищення його ефективності.  

06.18.03.0294/213571. Оцінка ефективності боргової політики України в сучасних умовах. Грубляк О.М. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.87-90. - укр. УДК 336.27. 

Проведено дослідження теорії і практики управління державним боргом. Узагальнено теоретичні підходи до трактування 
сутності державного боргу та управління ним. Проаналізовано динаміку та структуру державного боргу України, визначено 
основні показники боргової безпеки держави, здійснено оцінку ефективності боргової політики України. 

06.18.03.0295/213573. Ефективна структура інвестиційних активів страхової компанії. Жерліцин Д.М. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.95-98. - укр. УДК 658.1:336.67. 
У статті наведено результати аналізу структури інвестиційних активів окремих страхових компаній України. Встановлено зв'язок 

між загальною ефективністю діяльності страхової компанії та стратегією формування портфелю інвестиційних активів. 
Визначено специфічні кластери страхових компаній за ефективністю діяльності та структурою портфелю інвестиційних активів. 
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06.18.03.0296/213575. Оцінка результатів діяльності органів державного фінансового контролю в Україні. Єрмійчук Н.І. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.103-106. - укр. УДК 
336.132. 
В статті узагальнено систему органів державного фінансового контролю в Україні. Проаналізовано результати діяльності 

Рахункової палати, Державної аудиторської служби, а також підрозділів внутрішнього аудиту в системі центральних органів 
виконавчої влади та державних адміністраціях. 

06.18.03.0297/213582. Особливості розвитку ринку споживчого кредитування за сучасних умов. Кошонько О.В., Стеценко Н.А. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.136-139. - укр. 
УДК 336.77: 330.567.22 (477). 
У статті досліджено основні напрями розвитку вітчизняного ринку споживчого кредитування, вплив сучасної економічної 

ситуації на користування споживчими кредитами серед населення. Виявлено переваги і недоліки державного регулювання 
ринку споживчих кредитів. Авторами визначені фактори, що перешкоджають їх розвитку, та розроблено рекомендації щодо 
підвищення ефективності розвитку даного сектору кредитування. Аналізуються зміни у структурі кредитних вкладень. 

Визначено основні напрями вдосконалення кредитної діяльності вітчизняних банків. Виявлено проблеми, що виникли у процесі 
кредитування та доведено їх вплив на розвиток національної банківської системи та економіки в цілому.  

06.18.03.0298/213588. Концептуальні аспекти управління страховими компаніями з урахуванням принципів корпоративної 

соціальної відповідальності. Матвійчук Л.О., Ткач К.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 
Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.162-165. - укр. УДК 368.01. 
У статті досліджено діяльність страхових компаній, розглянуто їх організаційну структуру та особливості управління на 

стратегічному, тактичному та операційному рівнях. Проаналізовано вплив корпоративної соціальної відповідальності на 
діяльність страхової компанії. 

06.18.03.0299/213590. Особливості моделювання курсу національної валюти в умовах економічної кризи. Манталюк О.В. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.170-172. - укр. 
УДК 330:45. 
У даній статті розглядаються питання побудови кореляційно-регресійних моделей формування курсу гривні під дією низки 

чинників. Наведені рекомендації щодо вибору типу математичних моделей залежно від сутності поставлених задач - 
прогнозування або аналізу - та врахування особливостей економічних умов під час побудови багаточинникових регресійних 
моделей валютного курсу. 

06.18.03.0300/213591. Маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності банку. Мокляк М.В., Бондарчук М.І. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.173-177. - укр. УДК 
336.71:339.138. 
У статті розглянуто теоретичні аспекти конкурентоспроможності банку, способи виявлення місця серед конкурентів, та способи 

підвищення конкурентоспроможності банків шляхом маркетингових засобів. 

06.18.03.0301/213594. Реструктуризація банківської системи України як інструмент протидії банкрутству банків. Олійник А.В. //  
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.190-196. - укр. 

УДК 336.71 (477). 
Проаналізовано кризовий стан банківської системи України та визначено чинники, що його спричинили. Досліджено сутність 
понять "реструктуризація" та "реорганізація в банківській діяльності". Розмежовано поняття "Реструктуризація" та 

"реорганізація" в банківській діяльності. Встановлено, що реорганізація є формою реструктуризації. Акцентовано увагу на 
реструктуризації як інструменті протидії банкрутству банків. Визначено реструктуризацію банку як інструмент протидії 
банкрутству та антикризового управління. 

06.18.03.0302/213601. Особливості формування капіталу страхових компаній у сучасному бізнес-середовищі. Приступа Л.А. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.225-228. - укр. 
УДК 368.03. 

У статті досліджено теоретико-прикладні аспекти формування капіталу страхових компаній у сучасному бізнес-середовищі. 
Визначено, що капітал страхової компанії необхідно поділяти на власний, залучений та позиковий та розглянуто основні 
характеристики його складових. Акцентована увага на показниках капіталізації вітчизняних страховиків за даними 6 місяців 

2016 року. Описані методи формування капіталу страхових компаній як ключові складові загального механізму формування 
капіталу страховика у сучасному бізнес-середовищі, виділено їх переваги та недоліки. 

06.18.03.0303/213607. Бюджетна політика: особливості формування та реалізації в Україні. Форкун І.В., Гордєєва Т.А. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.251-255. - укр. УДК 
336.143.02. 
На основі проведеного аналізу існуючих наукових здобутків щодо сутнісного наповнення економічної категорії "бюджетна 

політика" визначено основні підходи до її позиціонування різними авторами. Проаналізовано особливості формування та 
реалізації бюджетної політики в сучасних умовах економічного розвитку України. Визначено напрями забезпечення її 
ефективності в умовах євроінтеграції. 

06.18.03.0304/213608. Вплив фінансової децентралізації на фінансування соціальної сфери. Храпко І.Є. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.256-260. - укр. УДК 
35:316.46. 

Здійснено дослідження теорії і практики проведення фінансової децентралізації в Україні. Окреслено теоретичні підходи до 
визначення суті та необхідності проведення децентралізації, визначені передумови її виникнення. Проаналізовано склад 
доходів та видатків, утворених внаслідок децентралізації, об'єднаних територіальних громад з акцентом на фінансування 

видатків на соціальну сферу. 

06.18.03.0305/213635. Особливості сучасної системи податкового контролю. Лопатовський В.Г., Демчук Ю.А. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.115-118. - укр. УДК 

336.225.673. 
В статті проаналізовано сутність та основні завдання податкового контролю в Україні. Визначено основні проблеми системи 
сучасного податкового контролю та фактори, що впливають на їх наявність. Здійснено оцінку змін у вітчизняній системі 

оподаткування протягом 2015-2016 років та вплив цих змін на проведення податкового контролю. Виділено основні чинники 
підвищення ефективності вітчизняної податкової системи та контролю. 

06.18.03.0306/213640. Облік аграрних розписок комерційними банками. Прицюк Л.А., Ролінська А.О. // Вісник Хмельницького 

нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.141-144. - укр. УДК 349.442.237.7. 
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За часів будь-якої політичної та економічної ситуації в Україні, незважаючи на надзвичайно низький рівень розвитку 

матеріально-технічної бази, сільське господарство було єдиною галуззю, яке завжди демонструвало позитивні тенденції 
розвитку. В сучасних умовах Україна б'є експортні рекорди поставок сільськогосподарської продукції за кордон, передусім до 
країн Європейського Союзу; для підвищення конкурентоздатності цієї галузі необхідним заходом є залучення достатньої 

кількості грошових коштів, що допомогло б збільшити кількість аграрної продукції та покращити її якість.  

06.18.03.0307/213655. Адміністрування сплати податків неприбутковими організаціями. Ільченко Л.Б., Вечірко О.Г. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.220-223. - укр. УДК 

336.225. 
В статті визначено зміст та процедуру податкового адміністрування сплати податків неприбутковими організаціями. В 
результаті аналізу виділено основні особливості неприбуткових організацій в Україні та проблеми, з якими стикаються 

неприбуткові організації у процесі нарахування та сплати податків. 

06.18.03.0308/213703. Оподаткування товарообмінних операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності. Пухальський В.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.121-125. - укр. 

УДК 336.226. 
В статті розглянуто підходи до визначення економічної суті та трактування товарообмінних операцій, у т. ч. в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано організацію та механізм оподаткування товарообмінних операцій у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством України. 

06.18.03.0309/213705. Топологічна модель інноваційного розвитку банківського сектору України. Юхименко Т.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.135-141. - укр. УДК 

330.341.1:336.717(477). 
У статті досліджено основні методи топології, що можуть бути використані для аналізу інноваційних процесів у банківському 
секторі, а також побудовано модель інноваційного розвитку. Проведений аналіз логістичних функцій показав, що у банківському 

секторі протягом останнього десятиліття спостерігаються значні осциляції, що зумовлені як недосконалістю процесів 
управління всередині системи, так і появою нових технологій, що є загрозою стабільності для всього банківського світу. Було 
розраховане цикломатичне число з метою визначення складності банківської системи в Україні. За допомогою топологічних 

тестів було проаналізовано динаміку банківського сектору. 

06.18.03.0310/213727. Еволюція прояву економічних криз у банківському секторі. Благун І.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.255-260. - укр. УДК 336.71. 
В статті проведено ретроспективний аналіз світових банківських криз. Проаналізовано причини виникнення сучасної глобальної 

фінансової кризи. Розглянуто шляхи її поширення через ефект зараження. Виокремлено основні канали проникнення 
глобальної банківської кризи у фінансові сектори держав. 

06.18.03.0311/213728. Стратегічні альтернативи управління фінансово-економічною стійкістю банків. Левицький В.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.261-264. - укр. УДК 
336.71:351.82. 
У статті розглянуто сутність, склад та характеристики стратегічних альтернатив із особливостями застосування у діяльності 

банківських установ. Проведено теоретичне аналізування стратегічного управління банком та визначено в ньому місце 
стратегічних альтернатив управління фінансово-економічною стійкістю банку. Визначено основні складові формування 
стратегічних альтернатив управління фінансово-економічною стійкістю банку, їх особливості та переваги. Розроблено науково-

обґрунтовані підходи та схему реалізації стратегічних альтернатив фінансово-економічної стійкості банку, а також 
запропоновано заходи обмеження негативного впливу загроз на стійкість банківських установ. 

06.18.03.0312/213729. Оптимізація бюджетної політики та її орієнтири. Далєвська Т.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 

Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.265-270. - укр. УДК 336.143.(045). 
У статті визначено зміст бюджетної політики як інструменту державного регулювання економіки, структурні елементи 
бюджетної політики України. Охарактеризовано пріоритети та орієнтири бюджетної політики та здійснено аналіз основних 

макроекономічних показників України за період 2010-2016 років. Визначено основні проблеми бюджетної політики України та 
запропоновано шляхи їх оптимізації. 

06.18.03.0313/213731. Сучасний стан розвитку страхового ринку в Україні. Кошонько О.В., Овчиннікова Р.І. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.281-286. - укр. УДК 
368:336.76(477). 
У статті досліджено основні напрями розвитку вітчизняного страхового ринку, вплив сучасної економічної ситуації на 

користування послугами страхових компаній серед населення. Виявлено переваги і недоліки державного регулювання 
страхового ринку. Авторами визначені фактори, що перешкоджають розвитку страхової діяльності та розроблено рекомендації 
щодо розвитку страхової діяльності в Україні. Аналізуються зміни у структурі страхових послуг. Визначено основні напрями 

вдосконалення діяльності вітчизняних страхових компаній з урахуванням сучасного розвитку економіки держави.  

06.18.03.0314/214000. Зміст та основні засади реалізації державної податкової політики. Литвин В.В. // Наукові розвідки з держ. 
та муніципального управління. Київ: Академія муніципального управління, 2016, №1, С.120-126. - укр. УДК 350. 

Досліджено процес становлення податкової системи в Україні. Розглянуто основні складові податкового законодавства України. 
Надано характеристику змісту та принципам реалізації державної податкової політики. Досліджено поняття податкової тактики 
та стратегії як основи реалізації державної податкової політики. Визначено пріоритети реалізації державної податкової політики 

в сучасних умовах модернізації економіки. 

06.18.03.0315/214009. Особливості формування страхового ринку в контексті створення правової економіки (на прикладі 
України та Грузії). Нечипорук Л.В., Лордкіпанідзе Л. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 

2016, №1(24), С.56-66. - рос. УДК 368.029. 
Встановлено, що істотним значенням для виявлення особливостей формування страхового ринку в контексті створення 
правової економіки є розуміння інверсійного типу трансформаційних перетворень. Визначено особливості формування 

страхового ринку України і Грузії: асинхронність розвитку страхового ринку порівняно з об'єктивно існуючими і зростаючими 
потребами, що випливають з певних цілей щодо покращення економічної та соціально-екологічної безпеки; диспропорційність 
розвитку обов'язкового і добровільного страхування. 

06.18.03.0316/214074. Щодо корпоратизації активів Укрзалізниці: моделювання холдингових відносин. Рудяга І.М. // Економічна 
теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №4(27), С.227-239. - укр. УДК 346.7:656.2. 
Стаття присвячена правовому дослідженню особливостей процесу корпоратизації активів природних монополій, а також 

стратегічно важливих підприємств для економіки України. Проведення аналізу, узагальнення та систематизації існуючої 
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нормативно-правової бази у сфері приватизації та корпоратизації, виявлення недоліків та шляхів їх усунення, а також 

визначення особливостей механізму здійснення такого процесу. Значна увага приділена можливості проведення корпоратизації 
майна, що належить державі у статутному капіталі підприємств залізничного транспорту України.  

06.18.03.0317/214084. Планування видатків бюджету в системі фінансово-економічного регулювання. ШаповаЛ С. // Зовнішня 

торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №4(87), С.108-116. - укр. УДК 
336.5. 
Проаналізовано теоретико-методологічні засади планування видатків бюджету в системі фінансово-економічного регулювання, 

механізм його функціонування у бюджетному процесі як інструмент підвищення рівня ефективності, результативності та 
прозорості використання бюджетних коштів. Визначено пріоритети при розподілі бюджетних видатків, забезпеченні підвищення 
рівня їх ефективного використання. 

06.18.03.0318/214141. Ідентифікатори фінансових дисбалансів. Мельник Т., Касянок К. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,  
право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №5(88), С.5-15. - укр. УДК 339.72. 
Розглянуто ключові підходи до визначення сутності поняття "фінансові дисбаланси", охарактеризовано основні індикатори 

фінансових дисбалансів та розраховано їх значення для економік окремих країн. Проаналізовано вплив фінансових 
дисбалансів на економічне зростання країн світу. 

06.18.03.0319/214147. Система управління державним боргом в умовах економічних перетворень. Макогон В. // Зовнішня 

торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №5(88), С.83-92. - укр. УДК 
336.27. 
Розкрито сутність та складові системи управління державним боргом. Проаналізовано динаміку та структуру прямого 

державного та гарантованого боргу, визначено його частку у валовому внутрішньому продукті. Узагальнено особливості 
досвіду країн ЄС щодо управління державним боргом. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності системи управління 
державним боргом в умовах економічних перетворень. 

06.18.03.0320/214148. Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку. Котляр В., Смирнова О. // Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №5(88), С.93-105. - укр. УДК 519.2:339.76. 
Розглянуто високоризиковані фінансові ринки, що базуються на фінансових інструментах у вигляді контрактів на ставки 

стосовно різноманітних капіталізованих подій. Проаналізовано передумови, особливості застосування техніки арбітражу, 
прогнозування цін фінансових інструментів, можливості зіставлення з існуючими моделями ефективного, когерентного та 
фрактального ринків. 

06.18.03.0321/214149. Міжнародний досвід здійснення операцій РЕПО. Гербст О. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №5(88), С.106-120. - укр. УДК 336.76. 
Систематизовано інформацію про досвід зарубіжних країн у сфері проведення операцій РЕПО. Надано авторське визначення 
ставки РЕПО і розкрито спосіб її обчислення. Досліджено ризики, що виникають при проведенні операцій РЕПО у зарубіжних 

країнах. Розкрито роль і функції ринку РЕПО. Проаналізовано стан і масштаби ринку операцій РЕПО в європейських країнах і 
США. 

06.18.03.0322/214518. Економіка жорсткої економії та фіскальна демократія: міжнародний досвід і проблеми України. 

Москаленко О.М. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №3(26), С.93-112. - укр. УДК 
330:336.1. 
У статті розглянуто теоретичні підходи і практичні засади політики жорсткої економії, та, водночас, причини формування 

"економіки жорсткої економії". Проаналізовано альтернативні наукові погляди на політику жорсткої економії, такі як 
неокейнсіанство, неокласика і неолібералізм. Представлено порівняльний політико-економічний аналіз позитивного і 
негативного впливів політики скорочення державних дискреційних видатків на економіку. Обґрунтовано сутність фіскальної 

демократії, розкрито причини її відсутності в Україні та показані результати щодо фінансування науки (у порівнянні з Польщею). 
Надано пропозиції по використанню позитивного потенціалу "економіки жорсткої економії" як політики з оптимізації і 
раціоналізації витрат з урахуванням реальних потреб суспільства щодо інноваційного розвитку. 

06.18.03.0323/215169. Роль банківського кредитування у стимулюванні процесів економічного зростання в Україні. Манжос С.Б., 
Воловик Н.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 
№1(12), С.180-188. - укр. УДК 336.77 (477). 

У статті досліджено стан банківського кредитування в Україні, визначені канали взаємозв'язку і фактори взаємовпливу 
банківського кредитування на реальний сектор економіки України та надані рекомендації щодо підвищення ролі банківського 
кредитування у процесах стимулювання розширеного відтворення на інноваційно-інвестиційній основі, що сприятиме виходу 

економіки із кризи та економічному зростанню. Використовуючи загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного 
дослідження було проаналізовано динаміку банківського кредитування в Україні протягом 2003-2014 р. та виокремлено такі 
періоди: 2003-2007 р. - період піднесення банківської системи та потужного нарощування банківського кредитування; 2008-2009 

роки - криза та посткризові намагання запустити відновлювальні процеси; 2014-2015 роки - безпрецедентна криза і хвиля 
банкрутств банків. Проведений аналіз дозволив встановити, що основними причинами, стримуючими кредитування економіки 
України в умовах сьогодення, є: уповільнення темпів економічного зростання; підвищення економічних і політичних ризиків, 

інфляційних та девальваційних очікувань; стрімкі коливання валютного курсу; висока вартість та дефіцит кредитних ресурсів; 
значні кредитні ризики та недосконалість методів управління ними; відсутність чітких механізмів повернення кредитів 
неплатоспроможними позичальниками; недостатній рівень захисту прав кредиторів і позичальників. У статті обґрунтовано, що 

стимулювання кредитних процесів має базуватися на поліпшенні інвестиційного клімату в Україні, використанні більш суворих 
критеріїв кредитування, забезпеченні ефективних механізмів формування резервів під кредитні ризики і вдосконаленні системи 
заходів щодо захисту прав кредиторів і позичальників. Державі необхідно максимально сконцентрувати зусилля на реалізації 

нових проектів міжнародної інвестиційної допомоги на основі запровадження європейських стандартів на вітчизняних 
підприємствах, включаючи спільні інвестиційні проекти у стратегічно важливих секторах; сприяти реалізації інвестиційних 
проектів з підтримки суб'єктів малого і середнього бізнесу; активізувати зусилля щодо відкриття іноземними банками кредитних 

ліній для кредитування малого і середнього бізнесу, для реалізації проектів енергоефективності під державні гарантії. 

06.18.03.0324/215170. Розвиток страхового ринку України в умовах євроінтеграціі. Смоляк В.А. // Проблеми і перспективи розв. 
підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.188-192. - укр. УДК 368(477). 

Мета статті полягає у розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розвитку страхового ринку України в 
умовах євроінтеграції. Аналіз процесу європейської інтеграції здійснено спираючись  на перевірені практикою методи 
дослідження, а саме структури європейського страхового ринку та експорту й імпорту страхових послуг. Встановлено, що 

євроінтеграційний процес базується на конвергенції національних механізмів нагляду та контролю для формулювання 
міжнародних правил регулювання страхового ринку. Більшість заходів щодо євроінтеграції страхового ринку України 
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направлено на зближення страхового законодавства України до Директив ЄС. Україні належить дуже мала частка світового 

страхового ринку, що може призвести до поглинання національних страхових компаній іноземними страховиками в умовах 
підвищення конкуренції на внутрішньому ринку. Визначено основні ознаки євроінтеграції страхового ринку України. Одним з 
найпоширеніших видів взаємодії українських страховиків з європейським страховим ринком є перестрахування. Визначено, що 

найбільша частка страхових платежів перестраховикам належить Великобританії та Німеччині. Спостерігається тенденція до 
зменшення обсягу вихідного зовнішнього перестрахування. Інтернаціоналізацію фінансових операцій страховиків автором 
розглянуто у контексті експорту та імпорту страхових послуг. Встановлено, що існує значне переважання імпорту страхових 

послуг над їх експортом. Входження іноземних компаній на національний ринок підтримує зростання конкуренції, яка 
обов'язково заявиться після появи іноземних технологій і капіталу. Вимоги міжнародних правил регулювання страхового ринку 
змусять покинути український фінансовий ринок недобросовісних та слабких учасників, що забезпечить стабільність розвитку 

фінансового ринку. 

06.18.03.0325/215171. Практичні питання взаємодії кредитних спілок та страхових компаній України. Баранова В.Г., Волкова 
О.Г. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), 

С.192-196. - укр. УДК 334.732.2. 
Стаття присвячена небанківським фінансовим установам України: кредитним спілкам та страховим компаніям. За результатами 
дослідження динаміки основних показників діяльності кредитних спілок та страхових компаній України встановлено, що 

незважаючи на різну спрямованість їх фінансових послуг, кризові явища у фінансовому секторі обумовлюють єдині для цих 
установ проблеми функціонування: зменшення кількості цих установ, обсягів їх активів, капіталу. В період кризи, об'єднання 
потенціалу різних фінансових інститутів є можливістю підвищення їх фінансової ефективності. В статті обґрунтовано, що 

фінансові послуги кредитних спілок можуть виступати об'єктами страхування (кредитні договори, внески (вклади) на депозитні 
рахунки ), що і є основним підгрунттям для налагодження успішної співпраці між спілками та страховими компаніями. Співпраця 
у цьому напрямі сприяє диверсифікації фінансових послуг страхових компаній, які на сьогодні, більшою мірою орієнтовані на 

банківських клієнтів, що посилює їх залежність від банківської системи. Для кредитних спілок страхування внесків (вкладів) на 
депозитні рахунки, в умовах відсутності державної системи гарантування їх вкладів, є інструментом підвищення довіри до них з 
боку вкладників. Крім того, кредитні спілки є потенційно вигідним та надійним об'єктом інвестування коштів страховими 

компаніями. Однак, зазначений вектор співпраці потребує змін діючого законодавства. В результаті запропонованих напрямів 
взаємодії кредитні спілки отримують інструмент гарантування внесків (вкладів) на депозитні рахунки та забезпечення виданих 
кредитів, альтернативне джерело отримання фінансових ресурсів; страхові компанії - збільшення клієнтської бази, надійний 
об'єкт інвестування. 

06.18.03.0326/215292. Захист депозитних вкладів фізичних осіб - запорука банківської безпеки. Бучко І.Є. // Проблеми і 
перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.5-8. - укр. УДК 
336.71. 

У статті обґрунтовано основні засади захисту депозитних вкладів фізичних осіб у системі банківської безпеки. Предметом 
дослідження є теоретико-методологічні основи функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Метою статті є 
обґрунтування основних засад захисту депозитних вкладів фізичних осіб в Україні та надання рекомендацій стосовно 

ефективної діяльності Фонду з метою забезпечення банківської безпеки. У даному дослідженні ми використовували метод 
аналізу та аналогії. У статті обґрунтовано основні підходи до гарантування вкладів фізичних осіб. Розкрито основне завдання 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Охарактеризовано систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та 

запропоновано систему заходів для ефективної діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою забезпечення 
банківської безпеки. Проаналізовано виплату відшкодувань вкладникам ліквідованих банків, що здійснювалась Фондом у 2015 
році через банки-агенти, визначені у відповідності до вимог Положення про порядок визначення банків - агентів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. Для ефективного управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб держава повинна 
здійснити наступні заходи: досягти стабільності національної валюти; створити ефективну інфраструктуру української 
банківської системи; знизити вартість кредитів, що збільшить їх обсяг; здійснити диверсифікацію умов залучення депозитних 

ресурсів; упорядкувати національне законодавство, яке регулює правовідносини щодо діяльності ФГВФО, завершити 
формування сприятливого правового середовища банківської системи, за якого фізичні особи будуть більш зацікавлені у 
проведенні депозитних операцій. Вихід системи гарантування вкладів фізичних осіб на принципово новий рівень - важкий 

процес, який потребує не лише залучення грошових коштів, але й займатиме багато часу, проте сприятиме безпеці депозитних 
вкладів фізичних осіб. 

06.18.03.0327/215294. Негативні чинники, що впливають на забезпечення фінансової безпеки держави у банківській сфері та 

шляхи їх вирішення. Дубровін О.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-
дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.14-19. - укр. УДК 336.71. 
Предметом статті є процеси забезпечення фінансової безпеки держави у банківській сфері. Мета статті полягає у визначенні 

взаємозв'язку між банківською системою і фінансовою безпекою держави, встановлення основних найбільш шкідливих для 
фінансової безпеки диспропорцій, що сформувалися в банківській системі України, та визначення способів їх усунення у 
майбутньому. За допомогою методів статистичного аналізу та порівняння на підставі методології системного підходу 

розглянуто питання взаємозв'язку банківської системи та фінансової безпеки держави. Встановлено вплив кризи банківської 
системи на розвиток та зниження рівня забезпечення фінансової безпеки держави. Визначено негативні чинники, що 
перешкоджають ефективному функціонуванню економіки, її сталого розвитку та банківської системи. На основі аналізу вжитих 

НБУ заходів обґрунтовано шляхи щодо зниження рівня загроз фінансовій безпеці держави: активізації кредитування банками 
економічного розвитку базових галузей економіки; забезпечення подальшого зниження рівня облікової ставки як основного 
джерела для здешевлення кредитних ресурсів за рахунок стабілізації ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках; 

надання учасникам ринку з боку НБУ рефінансування виключно на рівні відпливу депозитів; забезпечення додаткової 
капіталізації банків їх акціонерами, шляхом поступової відмови від чинних обмежень руху капіталу в частині виплати дивідендів 
за кордон; завершення процедури оздоровлення банківської системи шляхом виведення з ринку проблемних банків. Отримані 

результати можуть бути використані у діяльності НБУ та інших органів виконавчої влади, що займаються питаннями 
державного регулювання економіки, зокрема, стабілізації фінансової системи. 

06.18.03.0328/215295. Обоснование факторов формирования имиджа банка. Фёдорова В.А. // Проблеми і перспективи розв. 

підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.19-23. - рос. УДК 336.71. 
В статье выполнен анализ факторов формирования имиджа банка в сознании клиента. Данный анализ показал, что 
приведенные исследователями факторы формирования имиджа банка в сознании клиента отражают характеристики как 

услуги, так и банка в целом без их разграничения, а также выделены в большинстве случаев интуитивно без указания 
признака их выделения. В соответствии с этим обоснованы факторы формирования имиджа банка в сознании клиента на двух 
уровнях: уровне банка и уровне банковских услуг. На уровне банка факторы формирования имиджа выделены по способу его 

восприятия клиентами (осязаемые и когнитивные). К составляющим осязаемого имиджа на уровне банка в целом отнесены 
название, удобство месторасположения, дизайн зданий и помещений, фирменный стиль. Когнитивный имидж выражен 
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уровнем лояльности банка к клиентам, историей возникновения и развития банка, представлением клиентов о заявленной 

миссии и стратегии банка, уровнем осведомленности об услугах банка, информационной открытостью, графиком работы 
банка, надежностью, известностью банка, авторитетом руководителя, участием зарубежного капитала, а также уровнем 
взаимосвязи банка с государственной, региональной и муниципальной властями. В свою очередь, на уровне банковской услуги  

факторы формирования имиджа, выделенные по способу его восприятия клиентами (осязаемые и когнитивные), 
сгруппированы по элементам комплекса маркетинга "7Р" (услуга, цена, распределение, продвижение, персонал, материальное 
окружение, процесс предоставления). 

06.18.03.0329/215325. Моделювання рівня фінансового потенціалу страхових компаній України. Головко О.Г., Піддубна К.І. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.83-87. 
- укр. УДК 368:336. 

В умовах економічної та політичної нестабільності у країні виникає необхідність ґрунтовного та точного аналізу критеріїв 
забезпечення фінансового потенціалу суб'єкта господарювання. Роль фінансового потенціалу для страхової компанії є 
особливою, адже при реалізації послуги страхувальник сплачує страхову премію та розраховує, що в майбутньому при 

настанні нещасного випадку компанія повністю або частково компенсує понесені збитки. У зв'язку з високим ступенем 
невизначеності страхового ринку в своїй повсякденній діяльності страхові компанії повинні враховувати вплив різноманітних 
чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, що особливо характерно для кризового стану економіки. Стаття присвячена 

рішенню актуальній проблемі - аналізу ринку страхування України та пошуку напрямків підвищення фінансового потенціалу 
шляхом зміни основних показників діяльності страхової компанії. Об'єктом дослідження є система показників діяльності 
страхової компанії в ринкових умовах, предметом дослідження - фінансовий потенціал як індикатор розвитку суб'єкта 

господарювання. Методи дослідження - системний підхід, методи економічного та фінансового аналізу, метод моделювання. 
Основні результати дослідження: проаналізовано ряд показників, що впливають на фінансовий потенціал страхової компанії; 
побудовано модель впливу факторів на діяльність страхової компанії; запропоновано управлінські висновки щодо підвищення 

фінансового потенціалу суб'єкта господарювання. 

06.18.03.0330/215326. Ефективність управління кредитним портфелем комерційного банку. Лаврук Н.А., Данилюк Т.В. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.92-97. 

- укр. УДК 336.273.2. 
Кредитні операції будь-якого банку є основним джерелом його доходів і разом з тим найбільшою статтею активів. Від успішного 
проведення кредитних операцій залежить прибутковість, як окремої банківської установи, так і банківської системи в цілому. 
Також, кредитний портфель становить головне джерело ризиків, які впливають на надійність та безпеку банківських установ. 

Предметом дослідження є пошук ефективних методів управління кредитним портфелем банку та їх вдосконалення. Метою 
роботи є вивчення і аналіз кредитного портфеля банку, напрямів вдосконалення управління кредитним портфелем банку. У 
якості методів дослідження у роботі використовувалися загальноприйняті статистичні методи - для розрахунків та прийняття 

рішень щодо якості та структури кредитного портфеля банківських установ, динаміки показників ефективного управління ним, 
що дозволяє здійснити не лише аналіз загального стану кредитного портфеля банків, а й охарактеризувати його з погляду 
кредитного ризику, дохідності та захисту від можливих втрат, загальнонаукові підходи дослідження (вертикальний та 

горизонтальний аналіз) та аналіз кредитних операцій з використанням коефіцієнтів. Сферою застосування отриманих 
результатів полягає в систематизації пропозицій та розробці рекомендацій з підвищення ефективності кредитування населення 
комерційними банками. В цілому отримані наукові результати можуть бути використані комерційними банками, кредитними 

спілками та іншими небанківськими кредитно-фінансовими інститутами з метою збільшення обсягу надання кредитів 
населенню і оптимізації структури кредитного портфелю банків, а також підвищення зацікавленості населення у кредитних 
продуктах банку. 

06.18.03.0331/215327. Аналіз фінансової стійкості АТ "Ощадбанк". Лаврук Н.А., Семенюк О.А. // Проблеми і перспективи розв. 
підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.87-92. - укр. УДК 657.62. 
У статті узагальнено методичний інструментарій аналізу фінансового стану банку, розглядається суть стійкості, надійності, 

стабільного розвитку, як ознак, що характеризують стан та діяльність комерційного банку. Метою статті є визначення основних 
методичних прийомів оцінки фінансового стану взагалі та фінансової стійкості зокрема, обґрунтування системи показників 
оцінки фінансової стійкості на основі фінансової звітності. У статті обґрунтовано застосування показників фінансової стійкості 

та платоспроможності, як основних індикаторів фінансового благополуччя банку. Окреслено основні завдання аналізу 
фінансової стійкості та платоспроможності комерційного банку. Наведено економічний зміст та алгоритм розрахунку 
фінансових коефіцієнтів на прикладі АТ "Ощадбанк". Проаналізовано основні коефіцієнти на основі розрахунку яких робиться 

висновок про рівень фінансової стійкості комерційного банку, формулюється власний підхід до визначення механізму 
управління фінансовою стійкістю комерційних банків, визначаються основні засади його функціонування, а також виділяються 
відповідні блоки й елементи даного механізму. Визначено основні об'єктивні умови стабілізації фінансової стійкості 

комерційного банку та виходу з кризового фінансового стану. Результатом вирішення комплексу поставлених у статті завдань є 
розробка цілісної концепції функціонування механізму управління фінансовою стійкістю банків та визначення основних шляхів її 
зміцнення у ринкових умовах господарювання. Таким чином обґрунтовані у статті рекомендації можуть бути використані як 

основа системи оптимальних фінансових рішень, із одного боку - на рівні комерційного банку, а з іншого - на рівні органів 
державного регулювання з метою визначення рівня фінансової стійкості банківської системи та її забезпечення. 

06.18.03.0332/215541. Податок на прибуток підприємств:основні напрями вдосконалення. Казка А.С. // Вісник Нац. техн. ун-ту 

"ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, №24(1196), 
С.30-32. - укр. УДК 338.12. 
У статті розглянуто особливості податку на прибуток та основні напрями вдосконалення механізму оподаткування прибутку 

підприємств в Україні. 

06.18.03.0333/215544. Вплив податкових важелів на конкурентоспроможність українських підприємств. Корецька О.В., Кулик 
А.М. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Харків: НТУ "ХПІ", 2016, №24(1196), С.42-47. - укр. УДК 336.22:658. 
Розглянуто поняття та сутність конкурентоспроможності підприємства, чинники, які на неї впливають. Зокрема, більш детально 
розглянуто вплив податкової системи на розвиток українських підприємств. Проаналізована вітчизняна податкова політика, 

визначені її основні недоліки. На сьогодні податкова система в Україні не є інструментом підвищення конкурентоспроможності 
держави і не сприяє зростанню активності суб'єктів господарювання. Тому, були визначені стратегічні напрями діяльності 
держави по оптимізації податкової системи з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників.  

06.18.03.0334/215549. Реформування податку на доходи фізичних осіб. Луценко К.Ю., Фадєєва Г.М. // Вісник Нац. техн. ун-ту 
"ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, №24(1196), 
С.64-67. - укр. УДК 347.73. 
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Проаналізовано зміни, внесені до Податкового кодексу України відносно податку на доходи фізичних осіб. Проведений 

порівняльний аналіз з минулим періодом і висвітлені перспективи на майбутнє у зв'язку з євроінтеграційними процесами, які 
відбуваються в країні. 

06.18.03.0335/215999. Вплив іноземного капіталу на фінансову стабільність банківської системи. Коваленко В.В. // Актуальні 

проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-9103-111. - укр. 
УДК 336.717.8. 
Обгрунтовано, що наявність в економіці будь-якої країни значних обсягів іноземного капіталу є ознакою макроекономічної 

стабільності, високого рівня довіри інвесторів до законодавчої і виконавчої влади. У статті розглянуто основні положення 
присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Проведено аналіз основних показників ефективності 
діяльності банків з іноземним капіталом. Визначені основні переваги та недоліки присутності іноземного капіталу. Стаття 

присвячена аналізу системних причин та факторів, що визначають подальший розвиток тенденцій на вітчизняному 
банківському ринку у зв'язку з присутністю іноземного капіталу. Узагальнено чинники, що зумовлюють активізацію процесу 
виведення іноземного капіталу з банківського сектору України. Обґрунтовано основні напрямки ефективності присутності банків 

з іноземним капіталом у вітчизняній банківській системі. 

06.18.03.0336/216000. Вплив банківських інвестиційних послуг на економічний розвиток України. Мацук З.А. // Актуальні 
проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-9111-119. - укр. 

УДК 336.71. 
У статті розглянуто роль банківських послуг у контексті реалізації їх інвестиційної діяльності, що є основою ефективного 
економічного розвитку країни. Зображено залежність між банківською системою та розвитком економіки. Доведено, що 

найважливіша роль банку як інвестора економіки наразі не одержала належного розвитку - обсяг кредитно-інвестиційних 
ресурсів, що направляється в економіку є незначним та не забезпечує економічне зростання. Безумовно, недосконалий 
розвиток банківського сектору стримує інвестиційний процес. Вважаємо, що за даних умов необхідна активна економічна 

політика держави щодо стимулювання інвестицій, а одним із пріоритетних напрямків діяльності державних органів влади є 
формування дієвої інституційної інфраструктури ринку банківських фінансових послуг. 

06.18.03.0337/216001. Удосконалення процентної політики банку. Маринюк Л.В. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. 

Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-7120-126. - укр. УДК 332.1. 
У статті визначена сутність процентної політики банку, її складові елементи, основні принципи та передумови формування. 
Визначено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на величину процентних ставок за кредитним та депозитними 
операціями. Конкретизовано методи управління процентними ризиками, які повинні визначатися в процентній політиці 

фінансових установ та сприяти їх мінімізації. Запропоновано методику по мінімізації процентного ризику. Аналізується 
можливість оптимізації процентної політики банків, визначені підходи банківського нагляду до контролю параметрів процентної 
політики банків. 

06.18.03.0338/216007. Теоретико-прагматичні засади управління державним боргом в Україні. Плець І.І., Щур Р.І. // Актуальні 
проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-10158-167. - укр. 
УДК 336.276. 

Стаття спрямована на дослідження теоретико-прагматичних засад управління державним боргом як сукупності заходів, 
пов'язаних з емісією і розміщенням державних цінних паперів, їх обслуговуванням, погашенням і рефінансуванням, 
впровадження яких дасть можливість розв'язати проблеми і суперечності сучасного стану заборгованості України. 

Проаналізовано динаміку загального державного боргу України в період з 2007 по 2013 рік. Розглянуто структуру державного 
боргу України станом на 01.01.2014 року у розрізі валют погашення. Розглянуто складові управління державним боргом. 
Здійснено аналіз динаміки коштів, направлених на обслуговування державного боргу. Запропоновано стратегічне управління 

державним боргом, сутність якого полягає у створенні балансу між мінімальними обсягами утворення державного боргу, 
витратами на його обслуговування, погашення, фінансовими ризиками та одержаними максимальними результатами від 
залучених коштів. 

06.18.03.0339/216008. Адміністрування єдиного податку в умовах змін в системі оподаткування. Жук О.І. // Актуальні проблеми 
розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-6168-173. - укр. УДК 
334.71:330.33. 

У статті досліджено основні зміни до Податкового кодексу України в системі оподаткування при адмініструванні єдиного 
податку фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб та обґрунтовано їх ефективність. Наведено порівняльну характеристику 
умов функціонування спрощеної системи оподаткування фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб до та після 

впровадження в дію нових змін в положеннях Податкового кодексу України. Охарактеризовано умови перебування платників 
єдиного податку при виборі у своїй діяльності спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 

06.18.03.0340/216013. Фінансове забезпечення збереження якості людського потенціалу України. Садова У.Я., Степура Т.М. // 

Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.3-10. - 
укр. УДК 331.5:336.1. 
У статті розглянуто якість людського потенціалу України з позиції методології системного та компаративного аналізу. 

Наголошено на існуванні зв'язку між відтворенням якості структур людини та середовищем її існування. Вказано, що 
збереження якості людського потенціалу відбувається у рамках діяльнісної парадигми, що імплементується на практиці у 
концепції гідної праці. Реалізація стратегічних цілей концепції з метою збереження якості людського потенціалу можлива лише 

при наявності певних фінансових ресурсів. Доведено, що в Україні існує низка проблем, що стосуються оплати праці, 
збалансованості структури доходів населення, фінансування соціального захисту. Запропоновано деякі заходи для вирішення 
проблем фінансування збереження якості людського потенціалу України. 

06.18.03.0341/216014. Соціальне страхування як інститут сталого людського розвитку. Кириленко О.П., Тулай О.І. // Актуальні 
проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.10-17. - укр. УДК 
336. 

У статті переслідується мета дослідження соціального страхування з позиції інституціоналізму та з врахуванням 
концептуальних засад сталого людського розвитку. Для її досягнення розглядаються різні підходи до визначення сутності 
соціального страхування загалом та загальнообов'язкового державного соціального страхування зокрема. Висвітлюються 

особливості інституційного напряму та обґрунтовується доцільність розгляду соціального страхування як інституту сталого 
людського розвитку. Сформульовано авторське бачення сутності та функцій соціального страхування як інституту сталого 
людського розвитку. 
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06.18.03.0342/216015. Інноваційний розвиток системи бюджетного менеджменту. Лисяк Л.В., Куліченко В.О. // Актуальні 

проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.17-27. - укр. УДК 
336.1: 330.341.1. 
На основі аналізу наукових підходів до економічного змісту інновацій та поняття «інновації в державному управлінні», 

запропоновано авторське визначення сутності інновацій у контексті системи бюджетного менеджменту. Визначено особливості 
впровадження інновацій в бюджетній сфері порівняно з приватним сектором. Обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку 
системи бюджетного менеджменту. Побудовано модель інноваційного процесу у системі бюджетного менеджменту. Доведено, 

що успішна імплементація інновацій у систему бюджетного менеджменту потребує розробки системи управління інноваційними 
проектами та програмами. 

06.18.03.0343/216016. Термінологія і проблематика державного управління податковими ризиками. Соколова К.Ю. // Актуальні 

проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.27-38. - укр. УДК 
336.2. 
Досліджується управління податковими ризиками у діяльності органів Державної фіскальної служби України в процесі 

проведення контрольно-перевірочних заходів із платниками податків. Здійснено загальну характеристику державного 
управління податковими ризиками, пов'язаного із виявленням, оцінкою і формуванням судження про ризики, прийняттям 
заходів, щоб пом'якшити або передбачити ризик, а також з порядком їх аналізу та фінансового моніторингу. Визначено загальні 

риси державного управління органів ДФС України та ознаки державного управління податковими ризиками. В контексті 
фінансового моніторингу податкових ризиків наведено стратегію управління податковими ризиками, що полягає в 
обґрунтуванні та прийнятті рішень на основі методів, прийомів і заходів, що дозволяють прогнозувати настання ризикових 

подій, оцінювати їхню ймовірність і вживати заходів до уникнення або зниження їх негативних наслідків в діяльності органів 
ДФС України. 

06.18.03.0344/216019. Програмно-цільове планування видатків місцевих бюджетів в Україні в сучасних умовах. Мигоеич Т.М. // 

Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.57-63. - 
укр. УДК 336.144. 
У статті розглянуто питання програмно-цільового планування видатків місцевих бюджетів в Україні в сучасних умовах. 

Доведено необхідність наукового дослідження, яке спрямоване на вивчення процесів планування видатків бюджетів. Автором 
виокремлено стадії бюджетного процесу за програмно-цільовим методом та умови ефективного програмно-цільового 
планування місцевих видатків. Проаналізовано зміни у бюджетному законодавстві, що призвели до часткового призупинення 
процесу використання програно- цільового методу у плануванні місцевих бюджетів. Обґрунтовано потребу в удосконаленні 

практики застосування програмно-цільового методу. 

06.18.03.0345/216020. Оптимізація місцевого оподаткування, як засіб удосконалення формування дохідної частини бюджетів 
гірських населених пунктів. Дмитровська В.С. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський 

нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.63-74. - укр. УДК 336.025. 
У статті проаналізовано організацію сучасного місцевого оподаткування, а також окреслено напрями оптимізації місцевого 
оподаткування в контексті розширення переліку місцевих податків і зборів та прав органів місцевого самоврядування гірських 

населених пунктів щодо проведення власної податкової політики. Доведено необхідність удосконалення державної фінансової 
підтримки розвитку територій, яким надано статус гірських, та пошуку резервів зростання доходів місцевих бюджетів згаданих 
населених пунктів. Визначено критерії місцевого оподаткування в гірських населених пунктах, врахування яких дасть змогу 

удосконалити місцеве оподаткування та забезпечити конкурентоспроможність і розвиток цих територій. 

06.18.03.0346/216040. Регулювання банків України як домінуючих учасників фінансового ринку. Коваленко В.В. // Актуальні 
проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.3-12. - укр. УДК 

336. 722: 336. 71(477). 
Стаття спрямована на дослідження методів та інструментів регулювання банків України. Обгрунтовано, що стабільна діяльність 
банків України в певній мірі залежить від ефективного функціонування системи регулювання. У порівнянні з усіма учасниками 

фінансового ринку, банки займають домінуючу нішу на ньому з позиції надання фінансових послуг та їх ролі у піднесенні 
економічного зростання в державі. Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності регулювання 
діяльності банків України з точки зору урівноваження регулюючого впливу на усіх фінансових посередників та подальшого 

запровадження системи макропруденційного регулювання. Доведено, що подальше удосконалення системи регулювання 
банків України базується на реалізації стратегії макропруденційного регулювання та нагляду та запровадження в Україні моделі 
на основі "двох вершин". Обгрунтовано, що регулювання банків України виступає підгрунтям забезпечення їх фінансово 

стійкого розвитку, що сприятиме економічному піднесенню в державі. 

06.18.03.0347/216041. Діяльність національного банку України на відкритому ринку: операції з депозитними сертифікатами. 
Гаркуша Ю.О. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, 

№2, С.12-17. - укр. УДК 336.711. 
У статті досліджено діяльність Національного банку України на відкритому ринку. Проаналізовано результати проведення 
операцій Національного банку України з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів. Визначено влив 

операцій центрального банку з власними борговими цінними паперами на обсяги торгів депозитними сертифікатами 
Національного банку України на фондовій біржі та на кредитну активність банків. Виявлені проблеми процентної політики та 
запропоновані шляхи їх подолання. 

06.18.03.0348/216042. Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH. Буртняк І.B., Малицька Г.П. // 
Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.17-26. - 
укр. УДК 519.86. 

Метою даної статті є вивчення динаміки волатильності деяких індикаторів фінансового ринку України із застосуванням методів 
ARCH моделювання. Як індикатори фінансового ринку ми приймаємо найбільш агреговані змінні, що характеризують 
прибутковість або ціну ринкового портфеля, але не окремих активів, що становлять цей портфель. Індикатором ринку акцій 

виступає індекс Першої Фондової Торгівельної Системи (ПФТС). Умовна дисперсія фінансових індикаторів відображає рівень 
системного ризику, вимірює невизначеність, пов'язану з прогнозуванням динаміки ринку. 

06.18.03.0349/216043. Роль фінансових інституцій для розвитку ринку цінних паперів. Фуфалько І.Ю. // Актуальні проблеми 

розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.26-32. - укр. УДК 336.7. 
Стаття присвячена дослідженню ролі фінансових інституцій, таких як банки, страхові компанії та інститути спільного 
інвестування, на фінансовому ринку України та Європейського Союзу, а також визначенню впливу кожного з них на ринок 

цінних паперів. Шляхом аналізу структури фінансових ринків України та ЄС було визначено, яку частку активів займає кожен 
вид фінансових інституцій. Це дозволило оцінити їх роль на відповідному фінансовому ринку в цілому, а напрями інвестування 
цих активів дозволили визначити їх внесок в розвиток власне ринку цінних паперів. В ході аналізу визначено, що значення 
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банків для розвитку ринку цінних паперів в ЄС не є визначальним. Значну частку своїх активів у цінних паперах розміщують 

страхові компанії, пенсійні фонди та, так званий, альтернативний банківський сектор (в Україні - інститути спільного 
інвестування). Саме тому, пропорційний та паралельний розвиток усіх вищезгаданих видів фінансових інституцій є необхідною 
передумовою розвитку ринку цінних паперів України. 

06.18.03.0350/216044. Роль бюджетної децентралізації у формуванні фінансових відносин на місцевому рівні. Возняк Г.В. // 
Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.33-42. - 
укр. УДК 336.15. 

Мета статті полягала в висвітленні теоретичних аспектів бюджетної децентралізації та з'ясуванні її наслідків впровадження в 
Україні в процесі розширення повноважень місцевих органів влади щодо прийняття управлінських рішень по формуванню та 
використанню бюджетних ресурсів. В статті розглянуто сутність та роль бюджетної децентралізації, проаналізовано зарубіжний 

досвід. Систематизовано особливості формування фінансових відносин на місцевому рівні. Показано, що бюджетна 
децентралізація не повинна обмежуватися виключним перерозподілом ресурсів між рівнями бюджетної системи, а повинна 
стимулювати територіальні громади до нарощування фінансового потенціалу та зміцнення їх самодостатності. Доведено, що 

бюджетна децентралізація в Україні не є завершеною, наступні етапи розпочатого процесу зміцнення матеріально-фінансової 
бази територіальних громад повинні лежати в площині аналізу результатів пройденого етапу реалізації бюджетної 
децентралізації, виявлення її переваг та суперечностей, при цьому реалізація бюджетної децентралізації повинна опиратися на 

адміністративно-територіальну реформу та нову філософію державного управління. 

06.18.03.0351/216045. Особливості фіскального регулювання великих платників податків. Мединська Т.В., Малець А.Т. // 
Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.43-51. - 

укр. УДК 336.225. 
Стаття присвячена актуальній тематиці - дослідження проблем фіскального регулювання з боку держави, та зокрема, вивчення 
особливостей фіскального регулювання великих платників податків (ВПП) в Україні, його узагальнення та систематизація, 

визначення пріоритетних напрямів його вдосконалення. Результати відображаються у аналізі фіскального середовища ведення 
бізнесу в Україні, нармативно-правового законодавства щодо особливостей ведення обліку та адміністрування ВПП. Новизна 
полягає у поглибленному вивченні теоретико-практичних засад у сфері фіскального регулювання ВПП. Практична значущість 

зводиться до надання конкретних пропозицій на шляху вдосконалення даних процесів. 

06.18.03.0352/216051. Аналіз страховиків на ринку страхування життя в Україні. Мельничук Ю.М. // Актуальні проблеми розв. 
економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.91-98. - укр. УДК 369. 
Стаття присвячена аналізу ринку страхування життя в Україні. Метою дослідження є аналіз фінансового стану лідерів-

страховиків з довгострокового страхування життя. У статті розглянуто показники діяльності страховиків, проаналізовано 
фінансовий стан компаній. Зроблено висновки щодо стану страховика на ринку страхування життя. У дослідженні використано 
сукупність загальнонаукових і спеціальних методів, які взаємопов'язані між собою та застосовувалися у роботі в логічному та 

послідовному зв'язку. Зроблено висновки та запропоновано пропозиції щодо поліпшення фінансового стану страховиків з 
метою удосконалення страхування життя на сучасному страховому ринку України. 

06.18.03.0353/216063. Управління ризиком забезпечення банківських позичок на основі методів ризик-менеджменту. Коваленко 

В.В. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.3-
10. - укр. УДК 336. 717.5:338.24. 
Стаття спрямована на дослідження методів та інструментів управління ризиком забезпечення банківських позичок. 

Обґрунтовано, що ефективність управління ризиком забезпечення банківських позичок залежить від системності, адекватності 
способів їх оцінки, методів контролю та своєчасності системи реагування з боку банків та регулятора. Метою статті є розробка 
рекомендацій щодо підвищення ефективності управління ризиком забезпеченням банківських позичок з урахуванням ризиків, 

що притаманні процесу супроводження заставного портфеля банків, в умовах значної невизначеності функціонування банків. 
Доведено, що ризик забезпечення банківських позичок в кредитному менеджменті доцільно розглядати через характеристику 
ризиків, які формують сукупний кредитний ризик. Обґрунтовано, що управління ризиком забезпечення відповідає класичному 

ризик- менеджменту, який виділяє чотири основні етапи: ідентифікація; оцінка ризику забезпечення; контроль ризику; 
мінімізація ризику. 

06.18.03.0354/216064. Прогнозування фінансової кризи банківських установ. Мартиненко В.П. // Актуальні проблеми розв. 

економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.10-15. - укр. УДК 338.2 7:336.2 
79:339. 747. 
Стаття присвячена дослідженню прогнозування фінансової кризи банківських установ. Зокрема зосереджено увагу на розробці 

інтегрального показника фінансового стану та шкали, за допомогою якої можна визначити рівень фінансового стану банка: 
стійкий, передкризовий, кризовий, стан глибокої кризи. Використання запропонованої методики прогнозування кризових явищ 
дозволить фахівцям банківських установ здійснити розрахунок індикатора банкрутства, що наближається, який виступає 

кількісною характеристикою рівня фінансової кризи і є підставою для проведення поточного та стратегічного коригування 
діяльності певної банківської установи, а, відповідно, підвищення ефективності антикризового менеджменту.  

06.18.03.0355/216517. Розвиток законодавчих механізмів захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу 

(депозиту) на сучасному етапі. Моісеєнко Ю.М. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2017, 
№1(28), С.132-143. - укр. УДК 347.45.47. 
Статтю присвячено аналізу новітнього нормативного акта відносно захисту порушених цивільних прав вкладника як сторони 

договору банківського вкладу (депозиту). разом з тим досліджено окремі положення проектів Господарського процесуального 
кодексу та змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо особливостей здійснення процесуальних дій при розгляді 
справ вказаних категорій. 

06.18.03.0356/216519. Відповідність податку на додану вартість в Україні до вимог Євросоюзу. Аполлонова Н.В. // Вісник Нац. 
техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т 
"ХПІ", 2016, №43(1215), С.8-12. - укр. УДК 338.57.055.2. 

Досліджується відповідність податку на додану вартість в Україні до вимог Євросоюзу, вказуються розбіжності та основні 
проблеми податку на додану вартість. Проводиться аналіз змін,які наступили в ході адаптації законодавства України до вимог 
Євросоюзу. Зроблено висновки щодо відповідності податку на додану вартість України до вимог Євросоюзу та запропоновано 

шляхи оптимізації та адаптації. 

06.18.03.0357/216524. Особливості нарахування та сплати податку на нерухоме майно в Україні з 1 січня 2015 року. Корецька 
О.В., Кулик А.М. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2016, №43(1215), С.35-37. - укр. УДК 336.221.24. 
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Стаття присвячена розгляду особливостей нарахування та сплати податку на нерухоме майно в Україні з 1 січня 2015 року. 

Особливої уваги приділено ставці податку на нерухомість та наявним пільгам для більшості регіонів України. Розглянуто 
проблеми, що можуть виникнути для платників з окупованих територій та із зони проведення антитерористичної операції. 
Відображено відповідальність за несплату або несвоєчасну/нeповну сплату податку на нерухомість. Надано рекомендації щодо 

розв'язання наявних проблем. 

06.18.03.0358/216526. Моделювання доходів населення з метою їх оподаткування. Кукурян Н.І., Фадєєва Г.М. // Вісник Нац. 
техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т 

"ХПІ", 2016, №43(1215), С.42-45. - укр. УДК 336.22. 
Проаналізовано динаміку доходів населення та виявлено вплив основних факторів на доходи населення України. Побудована 
регресійна модель є досить ефективним інструментом факторного аналізу доходів населення, що дозволяє визначити 

абсолютний та відносний вплив факторів на результативний показник, а також отримувати надійну оцінку майбутнього рівня 
результативної ознаки на перспективу з урахуванням різних умов соціально-економічного розвитку країни. 

06.18.03.0359/216527. Публічне розміщення акцій банківськими установами на Варшавській фондовій біржі з метою залучення 

додаткових ресурсів. Лернер Ю.І., Куропатенко К.Д., Момот Е.В., Скрипка А.О. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні 
проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2016, №43(1215), С.46-
51. - укр. УДК 336.763.2. 

У статті розглядається механізм здійснення залучення додаткових коштів банківською установою шляхом публічного 
розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі. Розглядаються вимоги до розміщення цінних паперів українськими 
компаніями на фондових біржах. Аналізуються вимоги до лістингу на Варшавській фондовій біржі. Визначаються основні 

учасники процесу первинного публічного розміщення акцій. Проводиться аналіз переваг і недоліків проведення ІРО на 
іноземних біржах. 

06.18.03.0360/216535. Вплив законодавчих змін на податок на прибуток підприємств. Соколенко В.А., Панченко А.С. // Вісник 

Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. 
ун-т "ХПІ", 2016, №43(1215), С.86-91. - укр. УДК 330.34. 
Досліджено вплив законодавчих змін на податок на прибуток підприємств, розглянуто законопроект нової моделі податку на 

виведений капітал та зроблено порівняльний аналіз запропонованої моделі з існуючою моделлю у Естонії. Зроблено висновки, 
що запропонована модель для України податку на виведений капітал є революційною та прогресивною, але є певні недоліки, 
тому вона вимагає певних доопрацювань. 

06.18.03.0361/216570. Проблеми розвитку платіжної системи України та шляхи їх вирішення. Азарова А.О., Теслюк О.В. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.19-22. - укр. УДК 
336.717.13. 
У статті розглядаються проблеми платіжної системи України та пропонуються шляхи щодо їх вирішення. Доведено, що 

суттєвим недоліком і головною перешкодою для прискорення розвитку електронних платіжних систем є недовіра багатьох 
користувачів до електронних грошей і надійності їх захисту. 

06.18.03.0362/216572. Формування та розвиток системи безінфляційних грошей. Давиденко Н.М., Присяжнюк О.Ю. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.35-38. - укр. УДК 
347.734:336.748.12. 
У статті розглядається цінність сучасних грошей без власної вартості, яка має велике соціальне значення в житті кожної 

людини і кожного суб'єкта господарської діяльності, так як всі їх майнові інтереси мають грошовий вим ір. Висвітлено основні 
причини безперервного знецінення гривні й безперервного погіршення соціального стану життя суспільства, а також висунута 
нова форма вільних грошей, які спочатку створювалися як локальна ініціатива, здатна полегшити життя людства. У цьому 

аспекті вільні гроші дають можливість застосування на обмеженій ділянці ринкового кругообігу.  

06.18.03.0363/216573. Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних 
ризиків. Дмитришин Л.І., Кушнір О.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 

ун-т, 2017, №1(244), С.39-43. - укр. УДК 519.86+336.71. 
У статті розглядається метод забезпечення фінансово-економічної безпеки банку, який полягає в мотивації керівників бізнес-
одиниць щодо зниження операційних ризиків (шахрайства, збоїв систем) і формуванні необхідного обсягу капіталу банку, 

достатнього для підтримки платоспроможності банку в ситуації реалізації значних фінансово-економічних ризиків. У статті 
описується модель оцінки економічного капіталу під операційний ризик, на підставі якої можливе застосування передових 
підходів алокації капіталу. Наводиться порівняння різних методів алокації капіталу і оцінюється можливість їх застосування в 

комерційному банку. 

06.18.03.0364/216608. Актуальні проблеми справляння непрямих податків в Україні та їх реформування в контексті 
євроінтеграції. Ярема Я.Р., Базюк І.Д. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 

ун-т, 2017, №1(244), С.214-219. - укр. УДК 336.226:339.923. 
У статті досліджено актуальні проблеми справляння непрямих податків в Україні. За результатами дослідження обґрунтовано 
необхідність та основні напрями реформування непрямих податків в контексті євроінтеграції.  

06.18.03.0365/216644. Ринок похідних фінансових інструментів. Даниліна С.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні 
науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.52-55. - укр. УДК 336.767.4. 
У статті розглядається відрив фінансового сектора від реального, з акцентом на використанні фінансових деривативів, з метою 

виявлення закономірностей даного процесу і докладного вивчення його економічного змісту в сучасних умовах.  

06.18.03.0366/216663. Теоретичні підходи до визначення сутності реструктуризації банків. Мамедов С.Г. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.139-142. - укр. УДК 

336.713.001.73 (477). 
Розглянуто теоретико-методичні аспекти визначення сутності реструктуризації банків та виокремлено її особливості. На основі 
проведених досліджень запропоновано авторське визначення реструктуризації банків, в якому наголошено на її адаптаційній 

спрямованості. 

06.18.03.0367/216783. Сучасні зміни у сфері місцевих фінансів. Еш С.М., Головіна В.В. // Наукові праці Нац. ун-ту харчових 
технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2017, №1, т.23, С.85-91. - укр. УДК 336.1. 

У статті розглянуто теоретичні аспекти сучасних змін у сфері місцевих фінансів, проаналізовано їх стан в Україні протягом 
2014-2016 років. Оцінено динаміку основних показників розвитку місцевих фінансів, серед яких виокремлено ті, які здійснюють 
найсуттєвіший вплив на місцеве самоврядування. Проведено аналіз сучасних змін у сфері місцевих фінансів, які пов'язані з 
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процесами децентралізації, а також з розпорядженням Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції реформування 

місцевого самоврядування. Визначено основні фактори впливу та перспективи подальшого розвитку місцевих фінансів.  

06.18.03.0368/216814. Дослідження зв'язку між макроекономічними показниками розвитку країни та податковими 
надходженнями. Дем'янчук М.А., Маслій Н.Д. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.19-25. - укр. 

УДК 336.25. 
У роботі досліджується вплив макроекономічні показників розвитку країни на рівень податкових надходжень. Встановлено 
кореляційно-регресійний зв'язок між валовим внутрішнім продуктом, державним боргом, сальдо експорту й імпорту товарів, 

обсягом золотовалютних резервів та загальним обсягом податкових надходжень. 

06.18.03.0369/216839. Управління дефіцитом бюджету України: проблеми та перспективи. Карлін М.І. // Економічний форум. 
Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.188-197. - укр. УДК 336. 22. 

В статті аналізуються види дефіциту бюджету, його причини та наслідки в зарубіжних країнах та в Україні; особливості 
управління дефіцитом бюджету в нашій країні з урахуванням дотримання вимог Міжнародного Валютного Фонду.  

06.18.03.0370/216840. Досвід зарубіжних країн щодо практики еквайрингового обслуговування та прогнози його розвитку. 

Корецька Н.І. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.197-205. - укр. УДК 336.74. 
Послуга еквайрингу дуже швидко стала затребуваною на ринку банківських послуг та зробила платіжну картку інструментом 
повсякденного використання для мільйонів споживачів у всьому світі. Саме у статті досліджено особливості впровадження та 

розвитку еквайрингової послуги в зарубіжних країнах та розгляд перспектив даного виду обслуговування у майбутньому.  

06.18.03.0371/216842. Механізм формування архітектури сучасних трейдингових мереж фондового ринку. Копилова О.В., 
Пугачова Н.М. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.212-219. - укр. УДК 336.76. 

Представлено сучасне сприйняття фондового ринку з точки зору інституціалістів. Визначено, що головна функція ринку 
активізується в умовах, коли асиметрія інформації зведена до мінімуму. Доведено, що саме трейдингові мережі визначають 
вектори розвитку сучасного фінансового простору. Формування сучасних трейдингових мереж почалось на базі елементів 

старої інфраструктури, що мали найвищу схильність до самоорганізації та адаптації. Запропоновано механізм формування 
архітектури трейдингових мереж фондового ринку з чітким вектором підпорядкування - зверху вниз. 

06.18.03.0372/216843. Оцінка фінансової стійкості ПАТ "Альфа-банк" за допомогою регресійного аналізу. Ткаченко Т.П., 

Волинець Д.П. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.220-222. - укр. УДК 651.1:519.233.5. 
Предметом статті є дослідження фінансової стійкості ПАТ "Альфа-Банк" за 2014-2015 роки. Основною метою є визначення 
факторів, які найбільше впливають на фінансову стійкість підприємства. Було визначено найбільш важливі показники для 
проведення аналізу. Проведені розрахунки по обраним показникам та розрахована формула регресійного аналізу, що 

дозволило оцінити фінансову стійкість. 

06.18.03.0373/216845. До питання формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Вахович І.М., Пушкарчук І.М., 
Товстенюк О.В. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.230-237. - укр. УДК 338.45:005.35. 

У статті зосереджено увагу на суті, принципах та критеріях соціальної відповідальності бізнесу. Доведено, що для українських 
реалій важливим є розуміння потреби запровадження соціально орієнтованого бізнесу як необхідної умови збереження 
української нації та забезпечення конкурентоспроможності країни на основі підтримки загальносвітових тенденцій.  

06.18.03.0374/216852. Інструменти державних запозичень на фондовому ринку Німеччини. Волинець О.О., Тімошенко Н.М. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.35-39. - укр. 
УДК 336.276. 

Досліджено місце фондового ринку в процесі управління державними фінансами. Розглянуто інструменти державних 
запозичень Німеччини, проаналізовано стан фінансової безпеки країни та виділено основні аспекти, що мають бути враховані в 
Україні в процесі євроінтеграції. 

06.18.03.0375/216856. Макроекономічний аналіз банківської системи України: основні проблеми та можливі шляхи їх 
розв'язання. Нікулін В.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, 
№2(246), т.1, С.53-56. - укр. УДК 336. 

В умовах формування і становлення ринкових відносин визначну роль відіграє банківська система. Банківська система України, 
як і будь-яких інших країн, має свої проблеми. Вміння своєчасно їх визначати і знаходити можливі варіанти вирішення дає 
можливості розвитку економіки країни з найменшими втратами. Через крах навіть одного банку можлива системна економічна 

криза. Проблема банкрутства вимагає дослідження причин виникнення криз в банківському секторі та її наслідків для 
господарського комплексу України. 

06.18.03.0376/216877. Індикатори вимірювання ефективності фінансування соціальної сфери. Пріхно І.М. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.169-172. - укр. УДК 
351.84:336.143. 
В статті проаналізовано особливості функціонування соціальної сфери, що зумовлюють специфічні характеристики її 

ефективності та механізм фінансування. На підставі виявлених особливостей сформовано ряд необхідних і достатніх критеріїв, 
які дозволять визначити степінь ефективності фінансування соціального заходу чи програми. Формування даного переліку 
дозволяє визначити основи та в подальшому сформулювати інтегрований механізм проведення такої оцінки.  

06.18.03.0377/216928. Державний борг України: оцінка поточного стану та напрями оптимізації його рівня та структури. Баула 
О.В., Голюк В.Я., Салабай В.О. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.238-242. - укр. УДК 336.27. 
У статті проаналізовано структуру та динаміку державного боргу України. Визначено головних кредиторів українського уряду. 

Вказано основні причини зростання державного боргу України. Запропоновано перспективні напрями оптимізації рівня та 
структури державного боргу України. 

06.18.03.0378/216929. Пошук кредитної стратегії поведінки банку в умовах кризи. Бєлова І.В. // Економічний форум. Луцьк: 

Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.242-248. - укр. УДК 336.7:330.4. 
В статті досліджене актуальне питання значної збитковості діяльності багатьох банків України, що поставило перед ними 
необхідність зміни стратегії поведінки в умовах кризи. На основі кластерного аналізу даних фінансової звітності виявлено 

кластери для наявних платоспроможних банків України. Охарактеризована специфіка банків, що є представниками кожного з 
кластерів. Оцінений вплив приналежності до певного з кластерів на загальний фінансовий результат. 

06.18.03.0379/216930. Обіг та регулювання електронних грошей в Україні. Вавдіюк Н.С., Талах Х.В. // Економічний форум. 

Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.249-259. - укр. УДК 336.7: 336.741.225.3. 
В статті проведено дослідження процесу емісії та організації обігу електронних грошей, удосконалення якого дозволить 
сформувати рекомендації щодо формування попиту та пропозиції на електронні гроші. Сформовано методичний підхід до 
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оцінки організації обігу електронних грошей та здійснено розрахунок коефіцієнта трасферабельності електронних грошей, який 

передбачає співставлення загальної суми операцій з електронними грошима платежі з метою погашення вартості товарів, робіт 
або послуг до загального обсягу випущених електронних грошей, що дозволить визначити швидкість обігу електронних грошей, 
інтенсивність їх руху. Розглянуті прямі та непрямі методи регулювання обігу електронних грошей, які дозволять врахувати 

релевантні фактори випливу на стимулювання попиту та пропозиції на електронні гроші. 

06.18.03.0380/216931. Причини неефективного функціонування трансмісійного механізму політики НБУ. Євенко Т.І. // 
Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.259-264. - укр. УДК 336.7. 

У статті досліджено причини неефективного функціонування трансемісійного механізму політики НБУ, зокрема система каналів 
за якими дії центрального банку передаються до економіки. Досліджено усі сегменти фінансового ринку, особливо 
міжбанківський валютний та кредитний, які знаходяться у зоні прямої відповідальності центрального банку, а саме основні 

проблеми, що перешкоджають їх дії. 

06.18.03.0381/216933. Структура та особливості механізму функціонування кліматичних фінансів в сучасних умовах. Карлін М.І. 
// Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.270-279. - укр. УДК 336: 502. 

В статті розкривається структура та механізм функціонування кліматичних фінансів, особливості форм його реалізації в країнах 
світу і на різних рівнях управління; виявлені проблеми формування та використання кліматичних фінансів в світі та в Україні. 

06.18.03.0382/216935. Фінансовий ринок України: сутнісний та функціональний аспекти. Коваленко В.В. // Економічний форум. 

Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.286-295. - укр. УДК 336. 76.043.5. 
У публікації підлягають розгляду питання щодо визначення сутнісного та функціонального аспектів розвитку вітчизняного 
фінансового ринку. Визначено інфраструктурні елементи вітчизняного фінансового ринку. Наводяться шляхи подальшого 

удосконаленням системи регулювання фінансового ринку та інструментів щодо управління ризиками, які виникають у процесі 
діяльності фінансових посередників. 

06.18.03.0383/216936. Імперативи фінансової безпеки держави. Ковальчук М.В., Івашина О.Ф. // Економічний форум. Луцьк: 

Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.295-301. - укр. УДК 336.1. 
У статті досліджується сутність поняття імперативів як визначальних обставин, умов та детермінант суспільних та фінансово-
економічних явищ і процесів. Розглядаються особливості формування та роль інституціональних імперативів в системі 

фінансової безпеки держави. 

06.18.03.0384/216937. Оцінка сучасного стану розвитку торгового еквайрингу в Україні. Корецька Н.І., Якубовський В.О. // 
Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.301-311. - укр. УДК 336.717.12. 
Історія розвитку еквайрингу розпочалася саме з появи торгового еквайрингу, який протягом тривалого періоду був найкращим 

розрахунковим методом. Він історично пов'язаний із здійсненням безготівкових розрахунків між держателем платіжної картки, 
банком-еквайєром і торгівельним підприємством. Нині це не просто модна технологія. Її застосування продиктоване вимогами 
часу. І підприємства торгівлі та сфери послуг повинні дуже швидко приймати рішення щодо підключення їх до системи 

еквайрингу, оскільки це згодом сприятливо позначається на його фінансових результатах. Саме в даній статті приділено увагу 
видовій технології еквайрингу - торговому еквайрингу, визначено його суть та особливості; проаналізовано стан розвитку в 
Україні. 

06.18.03.0385/216938. Горизонтальний моніторинг як прогресивний механізм податкового контролю. Лекарь С.І. // Економічний 
форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.311-317. - укр. УДК 336.225.673. 
В статті проаналізовано міжнародний досвід здійснення горизонтального (податкового) моніторингу. Наведено передумови 

використання даного механізму, визначені Організацією економічного співробітництва та розвитку. Систематизовано переваги 
використання горизонтального моніторингу для держави та платників податків, а також виокремлено проблемні питання такої 
новації. Вивчено урядові ініціативи щодо можливостей запровадження горизонтального моніторингу в Україні.  

06.18.03.0386/216940. Теоретичні аспекти фінансової децентралізації. Подерня-Масюк Ю.А. // Економічний форум. Луцьк: 
Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.326-330. - укр. УДК 336.143. 
У статті розкрито теоретичні аспекти фінансової децентралізації, змістовна характеристика політики та динаміка протягом 

останніх років в Україні. Зосереджено увагу на основних аспектах фінансової децентралізації, що виступає в першу чергу 
децентралізацією повноважень, визначено основні завдання та подальші етапи впровадження політики фінансової 
децентралізації. 

06.18.03.0387/216941. Аналіз ділової активності, іміджу та репутації: їх вплив на фінансову стійкість банку. Примак Ю.Р. // 
Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.330-337. - укр. УДК 336.7. 
У статті розглядається сутність поняття "ділова активність банку". Описано взаємозв'язок аналізу ділової активності з 

фінансовим станом банку. На основі даних фінансових звітів ПАТ АБ "Укргазбанк" проведено розрахунок коефіцієнтів ділової 
активності за декілька періодів. Проаналізовано отримані результати діяльності банку. Надано рекомендації стосовно 
збільшення ефективності аналізу ділової активності фінансової установи. Визначено сутність понять імідж та репутація 

організації та особливості їх взаємозв'язку, шляхи впливу на фінансовий стан установи. Описане значення ділової репутації. 
Розглянуто особливості класифікації головних складових іміджу та репутації банківської діяльності та можливості їх 
удосконалення. 

06.18.03.0388/216942. Ефективність формування та використання ресурсів комерційних банків України. Чиж Н.М., Дзямулич 
М.І., Потьомкіна О.В. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.337-342. - укр. УДК 336.717.3. 
У статті представлені і узагальнені сучасні підходи щодо визначення сутності поняття "ресурси банку", розглядається стан та 

особливості формування і використання ресурсів комерційних банків. Проаналізовано зміни у структурі банківських ресурсів 
України. Визначено основні проблеми та перспективи зростання ресурсної бази українських банків.  

06.75 Економічні проблеми організації і управління господарством країни 

06.18.03.0389/213256. Формування облікової інформації для складання звітності суб'єктів державного сектору в умовах 

трансформації до міжнародних стандартів. Кемарська Л.Г. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 
Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.55-61. - укр. УДК 657. 
У статті запропоновано удосконалені теоретико-організаційні положення щодо формування облікової інформації для складання 

фінансової звітності суб'єктів державно сектору в умовах трансформації до міжнародних стандартів в сучасних умовах 
господарювання. 
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06.18.03.0390/213257. Вдосконалення обліку господарської діяльності бюджетних установ в умовах дії національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі. Кладницька Т.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні 
науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.62-67. - укр. УДК 657. 
Досліджено методичні аспекти вдосконалення оцінки та діючої системи бухгалтерського обліку господарської діяльності 

бюджетних установ в умовах впровадження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі. 

06.18.03.0391/213284. Актуальні проблеми теорії і практики вітчизняного маркетингу. Дайновський Ю.А. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.215-218. - укр. УДК 339.138. 

Проаналізовано проблеми сучасної теорії і практики маркетингу. Охарактеризовано термінологію, яка застосовується під час 
визначення варіантів маркетингу. Показано розповсюдженість декларативного та інтуїтивного маркетингу на українському 
ринку. Запропоновано застосування бази маркетингових рішень як засобу підвищення якості, ефективності і оперативності 

маркетингу. 

06.18.03.0392/213327. Особливості впливу амортизаційних відрахувань на собівартість продукції сучасних підприємств в 
умовах конкурентного середовища. Загорянська О.Л., Карлик Ю.Ю., Углава А.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні 

науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.56-61. - укр. УДК 338.512. 
У статті обґрунтовано значення та необхідність зниження собівартості продукції у сучасних умовах господарювання. Здійснено 
аналіз собівартості продукції кондитерського підприємства та визначено найбільш вагомі її складові. Особлива увага була 

приділена впливу амортизаційних відрахувань та оплаті праці на формування собівартості. В результаті проведеного 
дослідження було встановлено, що найбільшу частку у собівартості продукції кондитерської фабрики мають амортизаційні 
відрахування та витрати на оплату праці. Відмічено, що для підприємства кондитерської галузі є досить нетиповим те, що 

амортизаційні відрахування займають таку велику частку у собівартості продукції. На основі результатів проведеного 
дослідження запропоновано напрями зниження собівартості продукції кондитерської фабрики. Встановлено, що зменшення 
витрат на оплату праці можна досягти шляхом підвищення продуктивності праці.  

06.18.03.0393/213332. Проблеми і перспективи впровадження комп'ютерної форми обліку і звітності бюджетними установами. 
Кемарська Л.Г., Пугачова І.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 
2016, №2(234), т.1, С.87-92. - укр. УДК 657.05:004. 

У статті доведено необхідність впровадження комп'ютерної форми обліку і звітності бюджетними установами, узагальнено 
основні проблеми його практичної реалізації, на прикладі відділу освіти П'ятихатської РДА запропоновано програмний продукт 
та складено кошторис робіт. 

06.18.03.0394/213337. Застосування сучасних технологій управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств. 

Гавловська Н.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), 
т.1, С.117-119. - укр. УДК 658.14. 
У статті досліджено основні підходи до трактування управлінських технологій та специфіки їх впливу на інноваційний розвиток 

підприємства. Обґрунтовано необхідність трансформації розуміння інноваційного розвитку підприємства з фокусуванням уваги 
на ефективному управлінні внутрішньо-організаційними процесами. Проаналізовано світові тенденції вибору сучасних 
технологій управління. Запропоновано тезу щодо здатності прогресивних управлінських технологій забезпечити зародження 

інноваційних ідей у самому підприємстві. 

06.18.03.0395/213449. Тенденції розвитку системи макроекономічного рахівництва в сучасних умовах. Коваль О.О. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.84-87. - укр. УДК 

330.5. 
В статті здійснено аналіз системи національних рахунків економіки України, а саме показника ВВП, його динаміки та структури. 
Визначено падіння ВВП та зменшення обсягу промислового сектору в структурі ВВП. Охарактеризовано тенденції та погляди, 

спрямовані на ліквідацію промислового сектору України. На основі вище викладеного визначені недоліки структури ВВП, які 
призводять до спотворення відображення матеріального виробництва в обсязі ВВП.  

06.18.03.0396/213453. Інформаційна концепція облікової політики вітчизняних підприємств. Хмелевська А.В., Семенов К.Л. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.108-111. - укр. 
УДК 657. 
В статті запропоновано визначення теоретичного аспекту облікової політики підприємства шляхом поєднання змісту категорії 

"політика" у субординації з сутністю бухгалтерського обліку, що дозволило підтвердити належність облікової політики до 
інформаційної політики підприємства. 

06.18.03.0397/213459. Методики оцінки інвестиційної привабливості на рівні країни та перспективи їх використання в 

економічному аналізі. Рзаєв Г.І., Вакулова В.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 
Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.137-143. - укр. УДК 330.322.5. 
В статті розглянуто сутність поняття "інвестиційна привабливість країни", проведено порівняльний аналіз їх змісту. Досліджено 

методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості на рівні країни, які застосовуються у міжнародній практиці. Здійснено  
систематизацію існуючих методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості країни, що обумовлені певними 
напрямами дослідження та показниками, що їх представляють. Відповідно до існуючих методик проведено узагальнення 

існуючих показників та запропоновано використання найбільш поширених, що мають певні переваги та відповідають вимогам 
часу. 

06.18.03.0398/213467. Інтернет-стратегія рекламних агентств. Бондаренко К.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні 

науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.177-184. - укр. УДК 004.738.5:659.187. 
Представлено результати досліджень щодо особливостей застосування інтернет-стратегій рекламними агентствами. 
Проведено конкурентний аналіз сайтів рекламних агентств. Запропоновано процес розробки та основні інтернет-маркетингові 

канали реалізації інтернет-стратегій рекламних агентств. Представлено модель вибору стратегії роботи з різними сегментами 
цільової аудиторії рекламного агентства. 

06.18.03.0399/213473. Шляхи зниження собівартості продукції за умов впровадження техніко-економічних новацій. Мельникова 

К.В., Василькова Ю.К. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, 
№3(236), т.1, С.214-219. - укр. УДК 338.512. 
У статті проаналізовано особливості управління витратами в сучасних ринкових умовах. Розроблено алгоритм прийняття 

рішення щодо оптимізації розміру виробничих витрат на матеріальні ресурси. Для підвищення конкурентоспроможності 
підприємства запропоновано ряд факторів при виборі технічних засобів та варіантів обробітку ґрунту. Визначено економічну 
ефективність посіву пшениці озимої при закупівлі запропонованих технічних засобів під час поверхневого обробітку ґрунту.  
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06.18.03.0400/213504. Система специфічних механізмів політики енергоефективності промислових підприємств України. 

Данілкова А.Ю. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), 
т.1, С.142-146. - укр. УДК 658.18. 
У статті розглянуто сучасний стан енергоефективності економіки України, базуючись на індексі енергетичної стійкості країн, що 

розраховується Всесвітньою Енергетичною Радою. Проаналізовано кращий досвід передових країн (США, Данія, Фінляндія, 
Норвегія, Швеція, Німеччина, Нідерланди) у напрямку енергоефективності, визначено механізми політики енергоефективності 
для промислових підприємств України. 

06.18.03.0401/213634. Особливості обліку інтелектуальної власності в Україні. Лабунець В.О., Ступчук С.М. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.110-114. - укр. УДК 
657:33.025.12:347.77. 

У статті розглядаються особливості бухгалтерського та податкового обліку інтелектуальної власності. Проаналізовано основні 
підходи до обліку інтелектуальної власності в Україні та закордоном. За умов існуючого середовища діяльності суб'єктів 
підприємництва та мінливої нормативно-правової бази, що є одним із факторів впливу на ефективність діяльності, існує 

нагальна необхідність у вдосконаленні обліку об'єктів інтелектуальної власності у відповідності до зарубіжних стандартів.  

06.18.03.0402/213638. Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку. Петренко Н.І., Левченко О.Ф., Магнушевська Т.М. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.132-136. - укр. 

УДК 657.1. 
В умовах глобалізації інтеграція України в міжнародний економічний простір неможлива без гармонізації соціального захисту 
працюючих. Визначено, що соціальний облік є найважливішим механізмом соціального партнерства. Розкрито напрямки 

соціальної відповідальності держави та бізнесу, що свідчать про невідповідність сучасним потребам суспільства процедур 
бухгалтерського обліку з формування і розподілу прибутку, виконання умов колективних договорів. Перспективою 
удосконалення бухгалтерського обліку є розробка єдиної концепції бухгалтерського обліку з врахуванням системи соціальних 

гарантій різних соціальних груп. 

06.18.03.0403/213652. Метод кількісної оцінки потенційної ефективності державного регулювання ринків маркетингових 
комунікацій: суть та особливості застосування. Юринець З.В., Леськів О.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.205-208. - укр. УДК 351:659.1. 
У статті розглянуто методологію дослідження потенційної ефективності державного регулювання ринків маркетингових 
комунікацій. Визначено комплекс зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на роботу контролюючих органів. Розроблена 
система інтегральних показників, що характеризують ефективність роботи державного регулятора та введена шкала їх 

оцінювання. Запропоновано спосіб математичної оцінки ступеня опрацювання регулятором інформації, що надходить із 
зовнішнього середовища. 

06.18.03.0404/213726. Проблеми екологічного аудиту в сучасних умовах. Гуменюк А.Ф., Тарашевська О.В., Цебень Р.Л. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.249-254. - укр. УДК 657: 
336.76. 
Стаття присвячена основним питанням впровадження екологічного аудиту на промислових підприємствах України. Значна 

увага приділена екологічному аудиту як важелю ефективного функціонування та попередження можливих негативних наслідків 
експлуатації об'єктів основних засобів, безпечної їх взаємодії з довкіллям. Обґрунтовано необхідність екологічного аудиту в 
сучасних умовах та оперативного запровадження в дію доцільних, чітко окреслених управлінських рішень.  

06.18.03.0405/214037. Інститут уповноваженого економічного оператора в Україні. Мережко Н., Калуга Н., Очерет А. // Зовнішня 
торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №2(85), С.5-14. - укр. УДК 
339.543(477). 

Проаналізовано нормативно-правові аспекти концепції уповноваженого економічного оператора як міжнародної програми 
партнерства "митниця - бізнес". Проведено оцінку сучасного стану та перспектив функціонування інституту уповноваженого 
економічного оператора в Україні. Надано рекомендації щодо вирішення питань імплементації положень законодавства ЄС до 

вітчизняного митного законодавства стосовно функціонування інституту уповноваженого економічного оператора. 

06.18.03.0406/215147. Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні. Головай Н.М., 
Волинець В.І., Гордополова Н.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-

дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.32-36. - укр. УДК 657. 
Обґрунтовано актуальність питання щодо впровадження у вітчизняну практику професійної сертифікації бухгалтерів. На основі 
систематизації концептуальних напрямків впровадження професійної сертифікації бухгалтерів окреслено коло дискусійних 

питань щодо цієї проблеми. Метою дослідження є аналіз стану й узагальнення досвіду підготовки та підвищення кваліфікації 
бухгалтерів, обґрунтування необхідності залучення професійних організацій у процес здобуття професійної кваліфікації 
вітчизняними бухгалтерами. У процесі дослідження використовувалися діалектичні принципи пізнання економічних явищ та 

процесів у їх безперервному розвитку та взаємозв'язку. Визначальними у вирішенні поставлених завдань були такі 
загальнонаукові методи: метод теоретичного узагальнення, метод аналізу і синтезу, метод порівняльного аналізу, метод 
причинно-наслідкового та абстрактно-логічного зв'язку. Завданням дослідження є проведення аналізу сучасного стану 

підготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів в Україні та визначення його відповідності вимогам Міжнародної федерації 
бухгалтерів (МФБ). В результаті проведеного дослідження обґрунтовано необхідність зміни процесу підготовки і підвищення 
кваліфікації бухгалтерів в контексті Міжнародних стандартів освіти МФБ. Акцентовано увагу на тому, що процес професійного 

навчання та підвищення кваліфікації бухгалтерів не може зупинятися, оскільки це пов'язано з розвитком соціально-економічних 
відносин. Узагальнено міжнародний та вітчизняний досвід функціонування професійних організацій бухгалтерів. Встановлено, 
що професійна сертифікація є важливою складовою реформування бухгалтерського обліку в Україні. Визначено основні 

критерії професійного рівня бухгалтера: освіта, стаж роботи за фахом, рівень професійних знань, вміння обробляти 
інформацію за допомогою інформаційних технологій, знання іноземних мов, здатність до сприйняття нових знань. Надано 
пропозиції щодо визнання на законодавчому рівні ролі професійних організацій у підготовці та підвищенні кваліфікації 

бухгалтерів. Отримані результати будуть корисними для застосування вітчизняними суб'єктами господарювання усіх 
організаційно-правових форм і галузей діяльності. Результати дослідження мають теоретичну і практичну цінність в частині 
вироблення напрямів подальшого розвитку та удосконалення професійної освіти в Україні.  

06.18.03.0407/215217. Дослідження поведінки споживачів в умовах кризи. Писаревський І.М., Нохріна Л.А., Краснокутська Ю.В. 
// Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.2, С.23-
34. - укр. УДК 338.48. 

В умовах економічної кризи маркетингова діяльність підприємств є потужним інструментом не тільки виживання, але й 
зростання. Актуальність на разі підкреслюють евентуальні зміщення акцентів поведінки споживачів, а отже, моніторинг 
поведінки споживачів визначає прийняття своєчасних й оптимальних управлінських рішень щодо цільових маркетингових 
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комплексів. Тому переоцінка компанією ринкового попиту й споживчих переваг сприяє збереженню стійкого ринкового 

положення, в тому числі й за рахунок залучення нових клієнтів, які раніше обслуговувалися конкурентами. Адекватна оцінка 
купівельної спроможності кінцевих споживачів також дозволяє коригувати застосування маркетингового інструментарію 
підприємства. Метою даної статті є дослідження поведінки споживачів в умовах економічної кризи щодо придбання товарів та 

послуг. В статті надано результати дослідження поведінки споживачів Харківського регіону щодо придбання продовольчих, 
непродовольчих товарів та послуг в умовах кризи. Основні задачі дослідження: виявлення пріоритетних способів заощадження; 
ідентифікація загальних закономірностей споживчої поведінки, оцінка впливу кризи на поведінку споживачів. Проведене 

дослідження дозволило виявити, що загальна соціально-економічна ситуація трансформує усталені кшталти життєдіяльності, 
змінюючи поведінку споживачів. На разі зворотною реакцією на негативні впливи є скорочення витрат за всіма категоріями. 
Сьогодні переважна більшість домогосподарств, опановуючи різні способи ощадливого споживання, скорочують вартість, 

інтенсивність, діапазон придбання товарів та послуг повсякденного вжитку, змінюють магазини тощо. За певним виключенням, 
зазначені способи ощадного споживання притаманні практично всьому спектру товарів, що пояснюється питомою вагою цієї 
статті в пересічному бюджеті. 

06.18.03.0408/215313. Методологія обліку доходів і витрат інформаційної діяльності. Ілляшенко К.В. // Проблеми і перспективи 
розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.9-12. - укр. УДК 657:322. 
Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади відображення доходів і витрат інформаційної діяльності у 

бухгалтерському обліку, а також формування фінансового результату від цієї діяльності. Метою статті є визначення економічної 
категорії інформації, висвітлення понять "інформаційні витрати", "інформаційні доходи", та їх відображення в бухгалтерському 
обліку. При дослідженні використовувалися діалектичний та монографічний методи, а також, методи аналізу та синтезу; 

порівняльний та системний підхід. Результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності підприємств (у 
частині бухгалтерського обліку). За результатами наукового дослідження нами було зроблено висновок про те, що інформація 
стає все більш важливим важелем у всіх сферах діяльності підприємств. Однак досі інформація, як ресурс, ні яким чином не 

відображається у бухгалтерському обліку. На нашу думку, інформація повинна бути виділена як окрема категорія обліку та бути 
відображена у фінансовій звітності підприємств. Згідно наших досліджень, інформаційна діяльність в обліку та звітності 
підприємств повинна відображатися відповідно до сучасних змін, які відбуваються у світі повальної інформатизації. Необхідно 

впровадити такі поняття, як "інформаційні доходи" і "інформаційні витрати". Нами запропоноване тлумачення цих понять та 
приклад відображення їх у бухгалтерському обліку за допомогою застосування нових рахунків. Трансформація сучасної 
економіки в нову, інформаційну, потребує змін в методології обліку та бухгалтерської звітності, і потребує подальших 
поглиблених досліджень. 

06.18.03.0409/215545. Диверсификация инвестиций в ценные бумаги в Украине. Кочетова Т.И., Котлярова А.В. // Вісник Нац. 
техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, 
№24(1196), С.48-51. - рос. УДК 330.321.1. 

У статті розглядаються існуючі підходи до диверсифікації ризиків при портфельному інвестуванні. Проведено аналіз стану 
українського ринку цінних паперів та визначено відмінні риси вітчизняного ринку на сучасному етапі його розвитку. Виявлено 
причини, що обмежують застосування західних теорій диверсифікацій портфеля інвестицій в Україні. На основі порівняльного 

аналізу активності учасників на українському та європейському ринках цінних паперів зроблено висновок про неліквідність 
українського фондового ринку в цілому. Надано рекомендації портфельним інвесторам, які працюють на вітчизняному 
фондовому ринку. 

06.18.03.0410/216002. Економічна сутність процесів надходження та вибуття необоротних активів для цілей обліку. Кафка С.М. 
// Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-
10127-136. - укр. УДК 657.421. 

Стаття спрямована на дослідження економічної суті процесів надходження та вибуття необоротних активів на підприємствах в 
сучасних умовах господарювання. Визначено основні підходи науковців до трактування термінів «надходження» та «вибуття» в 
економічній літературі та проведено аналіз наукових публікацій, пов'язаних з надходженням та вибуттям необоротних активів в 

Україні за 2000-2014 рр. В результаті встановлено відмінності в підходах деяких науковців та запропоновано систематизований 
підхід до даних процесів з метою відображення їх в бухгалтерському обліку. 

06.18.03.0411/216552. Категорійний мерчандайзинг як інструмент впливу на поведінку споживачів. Капінус Л.В., Єрмолаєва М.В. 

// Наукові праці Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2016, №6, т.22, С.110-116. - укр. УДК 
339.138. 
На основі узагальнення існуючих підходів до трактування терміна "категорійний мерчандайзинг" у статті запропоновано 

авторське бачення цієї категорії з метою систематизації уявлення про категорійний мерчандайзинг у системі інтегрованих 
маркетингових комунікацій в місцях продажу. Розглянуто теоретико-методичні аспекти структуризації товарів у товарну 
категорію залежно від споживчих уявлень про схожість товарів та їх сумісне використання. Проаналізовано асортимент 

товарної категорії роздрібного підприємства методом АВС-аналізу і виявлено товари, які є лідерами та аутсайдерами продажів. 
Встановлено причини зміни товарообігу категорії залежно від розміщення товарів на полицях за допомогою АВСі-аналізу. 
Запропоновано рекомендації щодо ефективної реалізації технологій категорійного мерчандайзингу з метою залучення 

споживачів до купівлі товарів у роздрібній точці. 

06.18.03.0412/216594. Напрями аналітичної оцінки інвестиційної привабливості галузі. Рзаєв Г.І., Вакулова В.О. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.147-151. - укр. УДК 

330.32.5:332. 
У статті розглянуто сутність поняття "інвестиційна привабливість галузі". Досліджено погляди науковців щодо питання оцінки 
інвестиційної привабливості галузі та окреслено їх характеристики. Розглянуто ключові напрями дослідження рівня 

інвестиційної привабливості та визначено основні показники за ними. Запропоновано узагальнюючий методичний підхід оцінки 
інвестиційної привабливості, який включає аналіз прибутковості галузі, фінансові характеристики, галузевий потенціал, а також  
інвестиційні ризики. 

06.18.03.0413/216671. Особливості перевірки взаємозв'язків між показниками форм фінансової звітності. Лопатовський В.Г. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.184-187. - укр. 
УДК 657.6. 

Статтю присвячено оцінці можливостей перевірки та порівнянності показників, що наводяться у фінансовій звітності суб'єктів 
господарювання. Проведено пошук стійких та нестійких зв'язків між показниками різних форм звітності з метою полегшення 
проведення їх контролю та пошуку помилок. 

06.18.03.0414/216872. Глобальні та локальні виміри маркетингового середовища ТНК. Бех К.А. // Вісник Хмельницького нац. ун -
ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.140-144. - укр. УДК 339.9:339.138. 
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У статті узагальнено та систематизовано глобальні та локальні виміри маркетингового середовища ТНК відповідно до 

показників STEEPLE-аналізу, розкрито економічну сутність системи показників вимірів через відповідні їм індекси, які 
підраховуються для різних країн міжнародними організаціями. Визначено основні спільні та відмінні риси маркетингового 
середовища в різних країнах, що дасть змогу корпораціям використати переваги попередніх досягнень і досвіду в інших 

країнах, а також уникнути помилок, пов'язаних з проблемою неоднорідності світового маркетингового середовища. 

06.18.03.0415/216878. Функціональний механізм опціонних контрактів в Україні. Солодка О.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-
ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.173-180. - укр. УДК 336.648 G23. 

В статті систематизовано структуру функціонального механізму опціонних контрактів в Україні через визначення та 
характеристику його складових. Визначено параметри опціонних контрактів, що пропонуються біржами України. Досліджено 
особливості технології організації і проведення торгів опціонними контрактами, визначено види заявок учасників торгів 

опціонними контрактами. Охарактеризовано систему забезпечення виконання зобов'язань за опціонними контрактами через 
такі параметри: грошовий ліміт; розрахунковий грошовий ліміт; початкова маржа. Визначено особливості централізованого 
клірингу та розрахунків за опціонними контрактами в Україні, умови закриття та ліквідації відкритої позиції за опціонними 

контрактами. Розглянуто варіанти дій організатора торгів у випадках виникнення ситуацій цінової нестабільності на ринку 
опціонних контрактів. Доведено, що технічно функціональний механізм опціонних контрактів України відповідає світовому рівню 
технологій організації торгів на строкових ринках. 

06.18.03.0416/216943. Iнформаційне забезпечення аудиторської діяльності. Голячук Н.В., Василюк В.В. // Економічний форум. 
Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.343-347. - укр. УДК 657:004. 
У статті стверджується, що комп'ютерні програми використовуються на всіх стадіях проведення аудиту. Зазначені основні 

переваги застосування програмних продуктів аудиту, охарактеризовані види аудиторських послуг. Приведена характеристика 
аудиторських програм, якими користуються аудиторські компанії, що входять до складу "Великої четвірки". 

06.77 Економіка праці. Трудові ресурси 

06.18.03.0417/213361. Проблема участі інвалідів на ринку праці / Przyczyny wykluczanie osоb niepelnosprawnych ruchowo z rynku 
pracy. Штилер Я. // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: Харківський нац. 

ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №53, С.26-31. - Польська УДК 141.7:172. 
Автор звертає увагу на особливості участі в виробничому процесі людей з фізичними вадами. Підкреслюється ряд важливих 
моментів морального, психологічного та світоглядного характеру, супутніх налагодженню відносин роботодавців та інвалідів. 

Відзначає стабільність зайнятості людей, що мають середню і вищу освіту і жінок. У той же час є значна частина людей з 
фізичними вадами, які в силу ряду причин не готові або не хочуть шукати роботу, що представляє певну соціальну і економічну 
проблему для суспільства. Для вирішення цих проблем необхідна належна державна програма.  

06.18.03.0418/213445. Соціальні стандарти та державні гарантії у сфері праці: прагматичний аналіз у контексті соціально 
відповідального підходу. Мельничук Д.П., Шпиталенко Г.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 
Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.63-67. - укр. УДК 331. 

У статті проаналізовано світовий досвід та вітчизняну практику встановлення й дотримання соціальних стандартів у сфері 
праці, які є ознакою становлення правової, соціально орієнтованої держави, рівень життя населення якої відповідатиме 
сучасним імперативам людського розвитку. Уточнено зміст та роль соціальних стандартів й державних гарантій у сфері 

соціально-трудових відносин. Аргументовано, що саме держава має бути гарантом убезпечення різних категорій населення від 
негативних впливів, що продукуються як об'єктивними ринковими чинниками, так і факторами іншого ґенезу, зокрема тими, що 
властиві поточному трансформаційному періоду розбудови незалежної України. Зважаючи на те, що в основі ринкової 

економіки лежать відносини конкурентності, а в основі людського розвитку - ідеологеми соціальної справедливості, що певною 
мірою суперечить одне одному, у статті запропоновано авторський підхід до розробки та імплементації державних гарантій як 
прояву соціальної відповідальності, окреслено місце прогресивних соціальних імперативів у законодавчій базі держави. 

06.18.03.0419/213446. Чинники впливу на людський капітал в умовах трансформації соціально-трудових відносин. Обіход С.В., 
Мельничук О.П. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), 
т.1, С.68-75. - укр. УДК 331.5. 

У статті обґрунтовано взаємозв'язок понять "людський потенціал", "трудовий потенціал", "людський капітал", які 
характеризують участь людини у суспільному виробництві. Запропоновано два підходи до розгляду та аналізу людського 
капіталу - як історичної форми реалізації і функціонування трудового потенціалу та економічного активу, що формується в 

результаті інвестицій і в процесі застосування забезпечує певний дохід своєму власникові; узагальнено систему класифікації 
чинників людського капіталу. Аргументовано пріоритетність соціально-економічних, інноваційних, інституційних чинників 
людського капіталу, які мають безпосередній вплив на якісну складову розвитку людського потенціалу на етапі 

трансформаційних змін у соціально-трудових відносинах. Проаналізовано вплив соціально-економічних чинників на 
формування та використання національного людського капіталу. 

06.18.03.0420/213487. Ринок праці: поняття та теоретико-методичні підходи до дослідження. Куцеволова М.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.40-46. - укр. УДК 
331.5:001.8-0.47.37(045). 
На основі опрацювання монографічної та фахової періодичної літератури зарубіжних і вітчизняних дослідників у статті 

розглянуто сутність і поняття ринку праці та виділено три принципово різних точки зору щодо визначення цього поняття. 
Проаналізовано сучасні теоретико-методичні підходи до вивчення ринку праці, серед яких було виділено системний, 
діалектичний, функціональний, інституціональний, синергетичний підходи та виявлені особливості кожного з них. Встановлено, 

що для ефективного розвитку ринку праці необхідним є ефективне державне управління із застосуванням новітніх досягнень 
наукової управлінської думки, використанням сучасних наукових підходів, а також досвіду інших розвинених країн. 

06.18.03.0421/213512. Пристосування міграційної політики України до вимог ЄС. Родіонова І.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-

ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.179-182. - укр. УДК 351.454. 
У статті розглянуто загальні аспекти міграційних процесів в Україні, які залишають вагомий вплив на економічне, соціальне та 
демографічне становище в країні. Автором розглянуто основні проблеми міграційної ситуації в країні, що дають змогу 

визначити стратегічну мету міграційної політики країни. Здійснено огляд співпраці України з ЄС у галузі регулювання 
міграційних процесів та запропоновано деякі рекомендації, спрямовані на удосконалення міграційної політики України у 
відповідності до європейських стандартів. 

06.18.03.0422/213513. Інвестиційний ефект міграційного капіталу в регіонах походження міграції. Стаканов Р.Д. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.183-186. - укр. УДК 
339.91. 
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Мета даної статті - висвітлити вплив міграційних надходжень на обсяги приросту інвестицій в країнах походження міграції, а 

також оцінити ефективність таких капіталовкладень. В основі твердження про те, що лібералізація доступу до місцевого ринку 
праці іноземних робітників сприятиме загальному зростанню доходів при одночасному скороченні нерівномірності в доходах, 
лежить очікування того, що грошові перекази виступатимуть джерелом для інвестування у фізичний та людський капітал в 

регіонах походження. Грошові перекази мігрантів збільшують заощадження домогосподарств, а також опосередковано 
покращують рівень здійснення фінансових операцій, що позитивно впливає на перспективи економічного зростання. Зважаючи 
на те, що ринок праці стає все більшою мірою глобальним, вагомого значення для країн, що розвиваються, набуває потреба в 

перегляді освітньої політики з метою балансування попиту та пропозиції кваліфікацій як на національному, так і на глобальному  
рівнях. 

06.18.03.0423/213629. Віртуальний ринок праці та склад його віртуальної інфраструктури. Зуб М.Я., Огороднік О.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.81-85. - укр. УДК 
[331.5:338.49]:004. 
В статті розглянуто сутність та особливості формування віртуального ринку праці. Окрему увагу приділено поняттю та складу 

віртуальної інфраструктури віртуального ринку праці. 

06.18.03.0424/213644. Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку. Семикіна М.В., Пасєка А.С. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.165-170. - укр. УДК 

331.5. 
Висвітлено сутність категорії "ринок праці". Розкрито особливості і основні тенденції у функціонуванні українського ринку праці. 
Зосереджено увагу на тінізації зайнятості та їх негативних наслідках для розвитку національної економіки. Викладено висновки 

щодо необхідності вдосконалення державного регулювання ринку праці, налагодження активного соціального діалогу для 
підвищення рівня офіційної зайнятості, забезпечення соціальної відповідальності держави та бізнесу за створення 
продуктивних робочих місць. 

06.18.03.0425/213710. Вплив бізнес-інкубування на розвиток інфраструктурного забезпечення ринку праці. Скібська К.О. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.162-165. - укр. 
УДК 334.012. 

Досліджено сучасні тенденції розвитку регіональних ринків праці. Окреслено ключові проблеми та перспективи структурних 
змін ринку. Проаналізовано вплив бізнес-інкубаторів на інфраструктурне забезпечення ринку праці. Визначена низка суб'єктів 
господарювання, що позитивно впливають на інфраструктурний розвиток ринку праці. Окреслено роль та місце рекрутингу в 
процесах бізнес-інкубування. 

06.18.03.0426/213712. Сучасні тенденції молодіжного ринку праці Хмельниччини: чинники впливу та напрями регулювання. 
Кравець І.М., Галамага Ю.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 
2016, №6(242), С.170-177. - укр. УДК 331.522. 

У статті розглянуто сучасний стан молодіжного ринку праці України і Хмельницької області зокрема, який характеризується 
низкою проблем, що негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни. Досліджено регіональні особливості та 
основні тенденції зайнятості молоді. Запропоновано пріоритетні напрями регулювання політики зайнятості молоді, що 

дозволить покращити якість робочої сили та подолати диспропорції, які існують на молодіжному ринку праці. 

06.18.03.0427/213713. Еволюція концепції людського капіталу та її трансформація в умовах глобалізації соціально-економічних 
процесів. Волошина С.В., Калініченко Д.Р. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький 

нац. ун-т, 2016, №6(242), С.178-183. - укр. УДК (161.1-043.86:005.95.96):339.9(045). 
В роботі розглянуто зміст концепції людського капіталу та сутність категорії "людський капітал". Проведено аналіз зміни 
поглядів наукових шкіл на роль людини в економічній системі та її характеристики. Обґрунтовано необхідність трансформації 

базової категорії в умовах глобалізації соціально-економічних процесів. 

06.18.03.0428/214007. Відтворення людського капіталу як поліциклічний процес. Носик О.М. // Економічна теорія та право. 
Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №1(24), С.37-45. - англ. УДК 331.101:346.543. 

Розкрито зміст відтворення людського капіталу як його руху у межах життєвого часу людини, протягом якого на базі інвестицій 
формуються, накопичуються, використовуються і відновлюються на новому рівні чи застарівають і втрачаються її знання, 
здібності, вміння та навички у кількісному, якісному і вартісному вимірах. Обґрунтовано поліциклічність відтворення людського  

капіталу як сполучення його загального і стадійних відтворювальних циклів та циклів інтелектуального, трудового, 
організаційно-підприємницького, соціального капіталів людини. 

06.18.03.0429/214057. Праця та зайнятість - найважливіші фактори інклюзивного соціально-економічного розвитку. Гайдар О.Є. 

// Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №4(27), С.35-48. - укр. УДК 331.5. 
Розкрито роль соціально-трудової сфери в забезпеченні інклюзивного соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації. 
Охарактеризовано зайнятість як найбільш важливу форму включення населення країни в інституційне середовище 

національного господарства та процес суспільного відтворення. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення державного 
регулювання соціально-трудової сфери задля підвищення інклюзивності розвитку. 

06.18.03.0430/214595. Аналіз сучасного стану зайнятості та безробіття в Україні. Хомяк М.Я. // Актуальні проблеми філософії та 

соціології. Одеса: Нац. ун-т "Одеська юридична ак-мія", 2015, №4, С.141-146. - укр. УДК 316.334.2. 
У статті розглянуто актуальні проблеми зайнятості населення України, досліджено стан зайнятості та безробіття в Україні на 
сучасному етапі, а також його тенденції та основні недоліки. Обґрунтовано економічну та соціальну суть зайнятості, а також 

взаємозв'язок категорій "зайнятість" і "безробіття". Визначено основні критерії вивчення структури безробіття та зайнятості як 
соціальних категорій. Наведено та проаналізовано статистичні дані офіційних джерел щодо реального становища сфери 
зайнятості в Україні. Проаналізовано обсяги й рівень зайнятості та безробіття за статтю, віковими групами та місцем 

проживання. Обґрунтовано низку демографічних і соціальних причин порівняно високих абсолютних показників щодо 
зайнятості серед жінок та міського населення, а також причини високого рівня безробіття серед молоді. Визначено фактори, що 
впливають на зайнятість населення, а також фактори, що обумовлюють невисокий рівень безробіття в Україні порівняно з 

країнами Європейського Союзу. 

06.18.03.0431/216010. Новітні підходи до класифікації форм структури зайнятості населення. Ціжма Ю.І. // Актуальні проблеми 
розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-10178-187. - укр. УДК 

331.56. 
Стаття присвячена дослідження форм структури зайнятості населення. Здійснено узагальнення класифікації форм структури 
зайнятості населення за різними ознаками. Виокремленні нові ознаки форм структури зайнятості населення: за територіально-

міграційною приналежністю, за рівнем диференціації доходів. 
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06.18.03.0432/216300. Трудовий потенціал Волинської області: його зміст і значення в умовах ринкової економіки. Потапова 

Алла, Лемехова Анастасія. // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, 
№21(2), С.80-84. - англ. УДК 331.522.4 (477.82). 
У статті розглянуто питання актуальності трудового потенціалу Волинської області в розвитку регіону та держави, адже він є 

одним з елементів продуктивних сил суспільства. Проаналізована його структура, динаміка та регіональні відмінності. Виділено 
основні риси та особливості ринку праці області як складової національного ринку. Проаналізовано зайнятість населення в 
різних сферах економічної діяльності. Серед основних проблем виділено безробіття, яке має свою специфіку відповідно до 

району, спеціальності та статі. Запропоновано можливі шляхи його вирішення. 

06.18.03.0433/216568. Математичні методи оцінювання людського капіталу. Азарова А.О., Домінас А.А. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.12-15. - укр. УДК 330.142. 

У роботі досліджено поняття людського капіталу, розглянуто сутність та складові даної категорії, проаналізовано методи 
оцінювання людського капіталу. 

06.18.03.0434/216588. Трудовий потенціал населення сільських територій: соціально-демографічні передумови та проблеми 

розвитку. Мельничук Д.П., Шпиталенко Г.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький 
нац. ун-т, 2017, №1(244), С.113-117. - укр. УДК 331. 
У статті висвітлено проблему кадрового забезпечення процесу розвитку сільських територій, проаналізовано її історичний 

контекст, демографічні передумови, соціально-економічні закономірності та суспільні наслідки. Шляхом використання 
методології історичної ретроспективи та економіко-демографічного аналізу аргументовано, що соціально-економічні тенденції, 
властиві українському селу, є об'єктивно зумовленими та мають системний характер. Це детермінує складність вирішення 

низки проблем, притаманних сучасному аграрному виробництву. Разом з тим, агропромисловий комплекс був і залишається 
потужним важелем розвитку України, формує конкурентні переваги національної економіки, а тому проблеми, пов'язані із 
нарощуванням його потенціалу, необхідно вважати вкрай актуальними, такими, що потребують термінового розв'язання. 

Заходи щодо збереження, розвитку та продуктивного використання трудового потенціалу українського села запропоновано 
авторами у представленій статті. 

06.18.03.0435/216592. Соціальна відповідальність у трудовій сфері: галузевий аспект. Олійник О.О. // Вісник Хмельницького 

нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.135-139. - укр. УДК 331.1. 
В статті проаналізовано підходи до трактування поняття "корпоративна соціальна відповідальність". Проаналізовано наявні 
підходи вітчизняних науковців до оцінювання КСВ окремих галузей економіки. Розроблено науково-методичні засади, які 
дозволяють комплексно оцінити соціальну відповідальність у трудовій сфері окремого виду економічної діяльності України.  

06.18.03.0436/216596. Цілісність соціально-трудових структур. Савін С.Ю. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.156-157. - укр. УДК 330.341. 
У статті розкрито сутність поняття "соціально-трудові структури". Обґрунтовано необхідність та запропоновано шляхи 

забезпечення цілісності соціально-трудових структур. Виділено соціально-трудові обов'язки, соціальні мотиви та предмети 
трудових зв'язків. 

06.18.03.0437/216643. Особливості регулювання оплати праці в умовах ринкової моделі економіки. Баксалова О.М., Шелест 

Є.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.47-51. - 
укр. УДК 331.2. 
У статті розглянута проблема регулювання оплати праці в умовах ринкових розподільних відносин, проаналізовано різні 

підходи до визначення вартості та ціни робочої сили, встановлено їх недоліки і переваги, доведено необхідність встановлення 
індивідуальної вартості робочої сили працівників та організації заробітної плати персоналу підприємства за принципами 
ринкової моделі економіки. 

06.18.03.0438/216785. Матриця Бостонської консалтингової групи як інструмент аналізу ринку праці. Сологуб О.П., Никоненко 
А.В. // Наукові праці Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2017, №1, т.23, С.92-99. - укр. УДК 
331.5. 

У статті досліджено матрицю Бостонської консалтингової групи та можливості її використання для вивчення ринку праці. 
Проведено порівняння практики використання матриці Бостонської консалтингової групи в сферах управління персоналом та 
аналізу діяльності навчальних закладів. Запропоновано модифіковану матриці Бостонської консалтингової групи, яка 

призначена для дослідження ринку праці. Передбачено виділення шести стратегічних зон матриці, що дає змогу врахувати 
вплив кризи системи освіти та економіки. Продемонстровано використання матриці для стратегічного аналізу ринку праці 
України. 

06.18.03.0439/216846. Модифікація категорії "трудова діяльність" в умовах розвитку економіки знань. Семів Л.К., Гузар У.Є. //  
Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.238-242. - укр. УДК 331.101:330.341.1. 
У публікації проаналізовано основні особливості модифікації категорії "трудова діяльність" в умовах розвитку економіки знань. 

Подані авторські визначення понять "праця" та "трудова діяльність". Визначено основні переваги трудової діяльності в умовах 
формування знаннєвого суспільства. 

06.18.03.0440/216859. Аналіз основних проблем та необхідність регулювання ринку праці в Україні. Скорик Г.І., Барінов В.В., 

Линник О.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, 
С.69-73. - укр. УДК 311.312. 
На основі матеріалів державної статистичної звітності України проаналізовано сучасний ринок праці України: динаміку, 

структуру зайнятості і безробіття. Сформульовано основні проблеми сучасного ринку праці та обумовлено необхідність його 
державного регулювання. 

06.18.03.0441/216875. Значення маркетингових концепції у розвитку ринку праці. Пасєка А.С. // Вісник Хмельницького нац. ун -

ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.154-163. - укр. УДК 331.5. 
Стаття присвячена дослідженню маркетингових концепцій як джерела розвитку та ефективного функціонування ринку праці. 
Розкрито маркетинговий підхід до вивчення розвитку ринку праці. Класифіковано основні маркетингові концепції у контексті 

традиційних та новітніх. Розроблено типові сценарії державного і суб'єктного узгодження маркетингових концепцій у розвитку 
ринку праці. Інтерпретовано зміст основних маркетингових концепцій щодо процесів розвитку ринку праці. Окреслено 
суб'єктність формування продукту на ринку праці в сегменті найманої робочої сили. 

06.18.03.0442/216879. Контроль мінімальної заробітної плати в умовах децентралізації: реалії та перспективи. Шевчук Л.П., 
Драбаніч А.В., Казмір О П., Шевчук А.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький 
нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.181-184. - укр. УДК 657. 
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В умовах реформи оплати праці особливої актуальності набуває питання контролю мінімальної заробітної плати щодо 

наповнення Пенсійного фонду і збільшення фінансових ресурсів місцевих бюджетів та потребує пошуку нових підходів в 
умовах децентралізації. В статті розглянуто контроль нових законодавчих змін щодо реформи оплати праці та їх вплив на суму 
єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб. Запропоновано впровадження нової моделі розрахунку єдиного 

соціального внеску на основі законодавчих стандартів заробітної плати, яка буде оптимальною для бізнес-одиниць та завдяки 
ефективності фінансового контролю сприятиме збільшенню надходжень до Пенсійного фонду. Необхідно продовжувати 
дослідження дієвості системи мережевого контролю, яка сприятиме розвитку бізнесу та легалізації оплати праці, що 

засвідчуватиме ефективну державну політику країни в умовах проведення економічних реформ.  

06.18.03.0443/216883. Теоретико-методологічні засади дослідження аграрного соціуму. Кравчук І.І. // Вісник Хмельницького нац. 
ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.200-205. - укр. УДК 330.87: 338.43.01:658. 

Здійснено аналіз еволюційних тенденцій розвитку наукових поглядів на зміст поняття "аграрний соціум". Виявлено передумови 
формування сучасного понятійного апарату аграрного соціуму та обґрунтовано інтегрований підхід до розвитку аграрного 
соціуму. Здійснено класифікацію теоретичних підходів до аграрного соціуму, доведено необхідність теоретико-методологічних 

досліджень аграрного соціуму в контексті розгляду його аллокаційної функції, формування типів відносин у міжорганізаційній 
взаємодії його складових. 

06.18.03.0444/216917. Теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці. 

Шубалий О.М. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.164-170. - укр. УДК 331.5. 
У статті вивчено зміст та складові поняття конкурентоспроможності працівників. Сформульовано авторське визначення даного 
поняття як сукупність їх якостей, які проявляються у конкурентній боротьбі та мають кількісне і якісне вираження в показниках  

освіченості, професійно-кваліфікаційної підготовки, досвідченості, мотивованості, ефективності праці, соціальної захищеності, 
які формують конкурентні переваги й уже повністю чи частково реалізовані, або можуть бути реалізовані у перспективі, 
задовольнивши конкретні запити роботодавців, а також спрямовані на досягнення особистих, організаційних цілей в контексті 

реалізації положень регіональної політики у сфері ринку праці. 

06.18.03.0445/216944. Економічний зміст руху робочої сили на ринку праці. Федотова Т.А. // Економічний форум. Луцьк: Луцький 
нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.348-352. - укр. УДК 331.5. 

У публікації підлягають розгляду питання щодо фаз відтворення робочої сили, особливостей її формування, розподілу 
(перерозподілу) та використання. Проаналізовано види руху робочої сили на ринку праці. 

06.81 Економіка та організація підприємства. Керування підприємством 

06.18.03.0446/213249. Аналіз наукових поглядів у формуванні стратегічного управління підприємством. Бабій І.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.7-9. - укр. УДК 65.014.1. 

У статті наведено наукові підходи до формування стратегічного управління підприємством та обґрунтовано необхідність 
проведення комплексного оцінювання наукових поглядів в умовах формування вітчизняної економіки. Розглянуто різноманітні 
підходи до трактування терміну "стратегічне управління", висвітлено основні положення та принципи стратегічного управління 

на підприємстві. 

06.18.03.0447/213251. Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Коцеруба Н.В., Грицина Р.Р., 
Білецька Н.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), 

С.24-28. - укр. УДК 330.33 36. 
У статті обґрунтовано застосування факторного аналізу чистого фінансового результату - прибутку підприємства. Досліджено 
вплив окремих чинників за допомогою двофакторної та чотирьохфакторної моделей на зміну чистого фінансового результату - 

прибутку з метою виявлення резервів підвищення управління фінансовими результатами підприємства. 

06.18.03.0448/213252. Прогнозування ризиків у формуванні конкурентного потенціалу підприємств з використанням логіки 
розвитку подій. Нижник О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, 

№1(232), С.29-34. - укр. УДК 658.1. 
Досліджено сутність регулювання ризиків формування конкурентного потенціалу промислових підприємств. Визначено, що 
оцінка ризиків формування конкурентного потенціалу має спрямовуватися на вивчення впливу первинних економічних ризиків. 

Розроблено дерева логічних можливостей настання складових виробничого, комерційного та фінансового ризиків 
промислового підприємства. 

06.18.03.0449/213253. Особливості застосування комунікативного потенціалу підприємства як економічної категорії . Ткаченко 

М.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.35-41. - 
укр. УДК 17.022.1:65.01+658.284. 
У статті розглянуто проблеми ефективного формування та використання категорійного апарату під час дослідження 

комунікативних можливостей підприємства. Автором особливо підкреслюється роль такої управлінської категорії, як 
"комунікативний потенціал підприємства", що може бути інструментом визначення й вимірювання конкурентоспроможності 
фірми. Досліджено етимологію терміну та різні підходи до його наукового трактування. Визначено характерні риси й 

властивості комунікативного потенціалу. Запропоновано механізм формування ("піраміду") комунікативного потенціалу 
підприємства. 

06.18.03.0450/213254. Аналіз наукових підходів до проблем управління персоналом підприємств. Климчук А.О. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.42-45. - укр. УДК 
331.101. 
У статті проаналізовано сутність понять "персонал", "управління персоналом", а також досліджено структуру комплексної 

системи управління персоналом та її причинно-наслідковий зв'язок з економічною стійкістю підприємства. На основі 
розглянутих підходів запропоноване визначення економічної сутності категорії "персонал". Доведено, що розподіл персоналу за 
різними класифікаційними ознаками є головним етапом управління персоналу та системи управління підприємством в цілому. 

Доведено, що саме належне обґрунтування вимог до персоналу визначає формування принципів його управління. 

06.18.03.0451/213258. Облікове відображення витрат на утримання і розвиток персоналу: стан та шляхи вдосконалення. 
Романова О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), 

С.68-75. - укр. УДК 657.421.3. 
У статті проаналізовано варіанти облікового відображення витрат підприємств на робочу силу в Україні та надано рекомендації 
щодо вдосконалення бухгалтерського обліку продуктивних та непродуктивних витрат на утримання і розвиток персоналу. 

Запропоновано загальну схему відображення витрат на утримання і розвиток персоналу та формування первісної вартості 
робочої сили в бухгалтерському обліку в умовах застосування МСФЗ. 
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06.18.03.0452/213261. Організаційне забезпечення служби внутрішнього аудиту екологічних витрат. Хомик Х.Р. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.88-90. - укр. УДК 657.6. 
У статті зазначено організаційні засади щодо створення служби внутрішнього аудиту екологічних витрат на обласному 
об'єднанні підприємств лісового та мисливського господарства. Для цього визначено структуру підсистеми служби 

внутрішнього аудиту екологічних витрат. Розроблено посадову інструкцію внутрішнього аудитора щодо екологічних витрат із 
зазначенням його прав і обов'язків. 

06.18.03.0453/213266. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Скалюк Р.В., Лоїк О.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-

ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.115-122. - укр. УДК 657.92:330.322.5(477). 
Проаналізовано основні підходи та обґрунтовано власне бачення визначення сутності поняття "інвестиційна привабливість 
підприємства". Систематизовано та представлено ключові чинники в розрізі мікро-, мезо- та макрорівнів, які впливають на 

інвестиційну привабливість суб'єкта господарювання. Проведено порівняльний аналіз методик оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства та визначено основні переваги та недоліки їх практичного використання. Представлено порядок 
комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємства коефіцієнтним методом, застосування якого дозволяє врахувати 

ключові види привабливості суб'єкта господарювання у процесі оцінки його інвестиційної привабливості в динамічному 
ринковому середовищі. 

06.18.03.0454/213268. Експертна оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств на основі параметрів корпоративної 

соціальної відповідальності та якості корпоративного управління. Хорольський В.П., Хорольський К.Д., Гайдай Д.Д. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.127-133. - укр. УДК 
338.45:334.7. 

У статті обґрунтовано і розроблено методику оцінки корпоративної соціальної відповідальності за допомогою динамічних 
експертних систем. З використанням карти ознак самоорганізації Кохонена в роботі виділено сім кластерів. На основі 14-
мірного вектору змінних та бази даних, які характеризують розвиток підприємства регіону, визначені вихідні параметри 

ефективності управління та корпоративної соціальної відповідальності. Обґрунтовано застосування SOM-аналізу, який 
дозволяє ідентифікувати велику кількість ознак для порівняння підприємств гірничо-металургійного комплексу та інших 
підприємств території, що обслуговують їх з позиції корпоративної соціальної відповідальності, показників якості 

корпоративного управління і фінансової ефективності. Авторами запропоновано методику аналізу чинників корпоративної 
соціальної відповідальності, якості корпоративного управління та їх автоматизованої класифікації, яка дозволяє для кожного із 
кластерів надати рекомендації топ-менеджерам підприємств щодо прогнозних параметрів інвестиційно-інноваційної діяльності 
та якості життя працівників кластерів. 

06.18.03.0455/213269. Напрями оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Рзаєва Т.Г., Грицаюк М. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.134-140. - укр. УДК 658. 
В статті проведено дослідження щодо розуміння сутності поняття інвестиційної привабливості підприємства. Проведені 

узагальнення дали змогу виділити основні напрями досліджень та окреслити їх основні характеристики. Проведено 
систематизацію існуючих теоретичних підходів у розрізі перспектив розвитку підприємства, ефективності його діяльності, 
фінансового стану, максимізації прибутку та мінімізації ризику, доцільності вкладень через комплекс формалізованих критеріїв 

на основі загальноекономічних характеристик, ресурсного підходу. Визначено перспективи використання.  

06.18.03.0456/213270. Методичні підходи оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Рзаєв Г.І., Вакулова В.О. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.141-149. - укр. УДК 

330.322:658.152. 
В статті розглянуто окремі існуючі підходи до розуміння суті поняття "інвестиційна привабливість підприємства", визначено 
основні їх спрямування та перспективи використання. Досліджено методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості, що 

застосовуються у практичній діяльності підприємств, визначено їх недоліки та перспективи використання. Здійснена 
порівняльна характеристика методик оцінки інвестиційної привабливості підприємства, що ґрунтується на показниках оцінки 
фінансового стану. Визначено переваги і недоліки та окреслено можливі перспективи використання. Ключові слова: 

інвестиційна привабливість підприємства, методичні підходи, фінансовий стан, інвестиційний ризик, інвестиційний ресурс.  

06.18.03.0457/213281. Забезпечення сталого розвитку посередницьким підприємством на останньому етапі життєвого циклу 
товару. Дима О.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), 

С.199-202. - укр. УДК 658.8. 
У статті здійснено аналіз комплексу заходів посередницького підприємства з забезпечення сталого розвитку на завершальному 
етапі життєвого циклу опосередковуваного товару. Визначено, що існує значний комплекс альтернативних утилізації заходів: 

ремонт, повторне використання та re-виробництво. Це дозволить значно понизити споживання ресурсів та негативний вплив на 
навколишнє середовище. Досліджується стан вітчизняного вторинного ринку. У вітчизняних умовах вторинний ринок активно 
розвивається як у традиційному вигляді, розміщуючи торговельні площі в спеціально обладнаних приміщеннях, так і на теренах 

мережі Інтернет. Реалізація запропонованого комплексу заходів можлива за умови активної підтримки урядових організацій та 
інших учасників мережі створення цінності. Спільні дії усіх зацікавлених сторін мають забезпечити ефективну реалізацію 
інвестицій у системі зворотної логістики для збору продуктів, що перебувають на завершальному етапі споживання для їх 

подальшого використання, переробки чи утилізації. Не меншу роль у цьому процесі  мають відігравати споживачі, як і 
використовують продукт. 

06.18.03.0458/213283. Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві. 

Міронова Ю.В., Кагляк О.О., Пітик О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 
ун-т, 2016, №1(232), С.207-214. - укр. УДК 658.8. 
Проведено наукові дослідження щодо ефективності маркетингових комунікацій на вітчизняних підприємствах. Виділено основні 

інструменти маркетингової комунікаційної діяльності, а також проведено ґрунтовні дослідження щодо їх пріоритетності методом 
експертних оцінок. Обґрунтовано науковий інструментарій у системі комунікаційного маркетингу на підприємствах.  

06.18.03.0459/213317. Процесний підхід як інструмент вирішення проблем ефективності управління витратами підприємств. 

Павлов В.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, 
С.7-11. - укр. УДК 334.021. 
В статті здійснено теоретичне обґрунтування значення та порядку застосування процесного підходу в удосконаленні 

управління витратами сучасних підприємств. Окреслено передумови розвитку системи управління витратами сучасного 
підприємства на основі застосування процесного підходу. Відзначено, що поширення використання процесного підходу в  
практиці вітчизняних підприємств (на прикладі підприємств легкої промисловості) дозволяє розглядати управління витратами 

цих підприємств як цілісний комплекс взаємозв'язаних дій. Представлено систему орієнтирів удосконалення управління 
витратами підприємства легкої промисловості України на основі застосування процесного підходу, що дозволяє, через певні дії 
на операційному та стратегічному рівнях управління, забезпечити досягнення конкретних орієнтирів, які відображатимуть 
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процеси удосконалення системи управління витратами. Так, досягнення цільового рівня витрат та організаційно-управлінські 

перетворення в межах впровадження процесного підходу як основи управління витратами, ведуть до підвищення ефективності 
діяльності, конкурентоспроможності та розвитку підприємства легкої промисловості. 

06.18.03.0460/213318. Етап планування в системі оцінки економічної безпеки підприємств. Бєлоус Н.Д. // Вісник Хмельницького 

нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.12-16. - укр. УДК 338.124.4. 
У статті досліджено основні аспекти, можливості реалізації в практичну діяльність вітчизняних підприємств одного з етапів 
оцінки економічної безпеки. Даним етапом передбачено визначення мети та завдань механізму оцінки системи економічної 

безпеки, відповідно до встановлених напрямів. Запропоновано узгодження етапу планування системи оцінки економічної 
безпеки із метою діяльності підприємства, забезпечення високого рівня його конкурентоспроможності.  

06.18.03.0461/213319. Теоретичні підходи у визначенні сутності діагностики підприємства. Коваленко В.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.17-20. - укр. УДК 
658.33. 
У статті розглянуто фундаментальні поняття, які є складовими концепції діагностики, виділено основні підходи багатьох вчених-

економістів до тлумачення категорії "діагностика підприємства". Визначено та охарактеризовано різновиди діагностики 
підприємства. 

06.18.03.0462/213320. Покращення діяльності підприємства шляхом організації комп'ютерної інформаційної бази. Лисак Н.В., 

Міронова Ю.В., Перегончук Н.П., Пітик О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький 
нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.21-25. - укр. УДК 004:658.5. 
У статті розглянуто основні напрямки використання інформаційних систем для організації комп'ютерної інформаційної бази 

підприємства. Проаналізовано важливість впливу комп'ютерної інформаційної бази на ефективність діяльності підприємства.  

06.18.03.0463/213321. Основні інструменти підвищення ефективності управління підприємством. Климчук А.О. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.26-28. - укр. УДК 

331.101. 
У статті розглянуто сутність та особливості ефективного управління вітчизняним підприємством. Автором визначені основні 
інструменти управління промисловим підприємством. Розкрито сутність ціннісно-орієнтованого управління, визначено його 

головні складові, доведено перспективність його використання на промислових підприємствах. Запропоновано структурно-
логічну послідовність етапів ефективного управління промисловим підприємством.  

06.18.03.0464/213322. Кадрова безпека підприємства: концептуальні основи забезпечення. Яременко О.Ф. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.29-32. - укр. УДК 

65.050.9. 
У статті, на підставі аналізу різних наукових підходів до визначення поняття "кадрова безпека" та її структуру, висвітлено 
основні механізми її забезпечення у сучасних умовах розвитку економіки. Запропоновано конкретні заходи щодо зміцнення 

кадрової безпеки на підприємстві. Забезпечення кадрової безпеки доцільно розглядати в розрізі стратегічного, тактичного і 
оперативного рівнів. До основних елементів кадрової безпеки підприємства запропоновано включити соціальну, матеріальну, 
професійно-інтелектуальну, психологічну та фізичну безпеки. 

06.18.03.0465/213323. Навчання персоналу як ресурсна складова управління підприємством. Руденко М.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.33-37. - укр. УДК 
658.3.005:331.1. 

У статті розглянуто проблеми ефективності управління людськими ресурсами підприємства. Доведено необхідність поліпшення 
компетентності працівників на основі науково обґрунтованого підходу до навчання персоналу. Запропоновано алгоритм 
процесу навчання персоналу підприємства, який включає чотири взаємопов'язані стадії: від визначення та аналізу потреб  щодо 

кваліфікації персоналу до оцінювання результатів навчання, який дозволить підприємству оперативно виявляти потреби у 
підвищенні компетентності персоналу, проектувати, планувати та забезпечувати процес навчання, а також оцінювати його 
результати. 

06.18.03.0466/213325. Комплексний механізм кадрового менеджменту підприємства. Кулініч О.А., Єсінова Н.І., Зарецька Л.М. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.42-50. - укр. 
УДК 658.310.8. 

Визначено, що в якості механізму стратегічного управління доцільно використовувати комплексну програму, яка відповідає меті 
підприємства, стратегії її реалізації. Розкрито реалізацію методу синтезу структур під час проектування і розробки 
поліструктурної системи управління. Класифіковано механізми управління за довгостроковістю наслідків дії. Сформульовані 

особливості управління інноваціями в системі відбору й управління кадрами.  

06.18.03.0467/213328. Калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту в системі стратегічного управлінського 
обліку. Кузнецова С.О., Тиханська І.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 

ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.62-68. - укр. УДК 657.474.5-043.82. 
В статті викладено результати дослідження методу калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту. Пропонуються 
методи оптимізації витрат на кожній стадії. Виокремлюються основні проблеми розвитку методу калькулювання витрат за 

етапами життєвого циклу в системі стратегічного управлінського обліку та обґрунтовується доцільність впровадження такого 
методу калькулювання витрат на українських підприємствах. 

06.18.03.0468/213329. Декларація з податку на прибуток підприємства: алгоритм складання та новації 2016 року. Бойко Л.І.  // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.69-74. - укр. 
УДК 336.226.222. 
У статті розкриваються окремі нюанси заповнення податкової декларації з податку на прибуток підприємства та додатків до неї, 

що викликані законодавчими новаціями, запропоновано алгоритм складання Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємства, представлена детальна характеристика заповнення кожної статті декларації з податку на прибуток підприємства. 
Проаналізовано новий порядок розрахунку податку на прибуток підприємств у зв'язку зі змінами в нормах Податкового кодексу 

України, які набули чинності з 01 січня 2016 року. Запропоновано прийоми облікового забезпечення механізму податкових 
коригувань прибутку підприємств. 

06.18.03.0469/213342. Концепція моделювання загроз логістичної системи підприємства. Мержинський Є.К. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.142-145. - укр. УДК 
332.01. 
У статті розглядаються науково-методичні аспекти побудови концепції моделювання загроз логістичної системи підприємства, 

що дозволять сформувати ефективну стратегію підприємства, та створити додаткові можливості для зростання ефективності 
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управління логістикою підприємства в сучасних умовах господарювання. Запропоновано комплекс взаємоузгоджених 

економіко-математичних моделей загроз логістичних потоків, які охоплюють всі ланцюги логістичної системи, що дозволяє 
виявити резерви підвищення логістичного потенціалу підприємства. 

06.18.03.0470/213356. Управління портфелем зовнішньоекономічного замовлення з оптимізацією траєкторії витрат 

енергоресурсів. Хорольський В.П., Хорольський К.Д., Шпанько М.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.236-241. - укр. УДК 004.896:339.5.012.23. 
Розроблено концепцію управління портфелем замовлення продукції експортоорієнтованого підприємства, виробничі 

параметри продукції якого залежать від енергоресурсів. Побудовано самоорганізаційну систему управління замовленням, в 
якій підсистеми-агенти керують процесами енергозабезпечення ланцюга виробництва продукції на усіх етапах життєвого циклу. 
Зменшення енерговитрат досягнуто за рахунок впровадження технологій планування ресурсів та енергозабезпечення процесів 

виробництва з механізмами оптимізації рішень від замовлення до оцінки якості портфеля замовлення.  

06.18.03.0471/213435. Мотиваційні вектори ресурсоспоживання за стадіями життєвого циклу підприємства. Стадник В.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.7-10. - укр. 

УДК 330.341. 
Розглянуто мотиваційні преференції власників ключових ресурсів за стадіями життєвого циклу підприємства. Визначено 
напрями взаємоузгодження мотиваційних векторів власників ключових ресурсів для нарощування ресурсного потенціалу 

підприємства і оптимізації ресурсоспоживання. 

06.18.03.0472/213436. Формування забезпечення економічної безпеки підприємства. Вахлакова В.В. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.11-17. - укр. УДК 330.16+658.310.7. 

Розглянуті підходи до розуміння економічної безпеки підприємства. Показано дуальний характер поняття забезпечення 
економічної безпеки підприємства. Виділено групи ресурсів у складі забезпечення економічної безпеки підприємства та 
показано їхній склад. Запропоновано сценарії забезпечення економічної безпеки підприємства у вигляді кортежів. Розглянуто 

елементи сценаріїв забезпечення економічної безпеки підприємства. 

06.18.03.0473/213439. Логістичне управління підприємством: сутність і основні принципи. Пухальська Я.П. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.28-31. - укр. УДК 

339.13. 
Розкрито основні наукові підходи до визначення сутності логістичного управління підприємством, обґрунтовано мету і принципи 
логістичного управління. Проаналізовано основні причини, що зумовлюють труднощі імплементації основних положень 
логістики на вітчизняних підприємствах. 

06.18.03.0474/213440. Вплив податкової та митної складової на механізм управління системою економічної безпеки 
підприємства. Рудніченко Є.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 
2016, №3(236), т.1, С.32-35. - укр. УДК 658. 

Досліджено підходи до формування системи економічної безпеки підприємства. Визначено склад елементів системи 
економічної безпеки підприємства та підкреслено вагомий вплив податкової та митної складової на її функціонування. 
Наведено базові елементи формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства. Виділено основні 

фактори негативного впливу на систему економічної безпеки підприємства та запропоновано шляхи мінімізації негативного 
впливу зазначених факторів. 

06.18.03.0475/213441. Оцінка сучасного стану кадрового забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання великого 

промислового міста. Пересипкін М.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 
ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.36-40. - укр. УДК 338.2; 658.3. 
В статті представлено оцінку існуючої системи кадрового забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання великого 

промислового міста. Визначено думку фахівців за рядом теоретичних, наукових питань щодо завдань кадрового забезпечення 
та функцій, які реалізуються даною системою. Окреслено проблемні питання, які впливають на стан забезпечення економічної 
безпеки, визначено шляхи удосконалення системи кадрового забезпечення економічної безпеки підприємств. 

06.18.03.0476/213444. Стратегічні аспекти запровадження мотиваційного моніторингу у системі мотивації працівників. 
Чернушкіна О.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), 
т.1, С.50-54. - укр. УДК 331.101.3. 

Наголошено на необхідності стратегічної орієнтації мотиваційної політики підприємства. Охарактеризовано засади 
впровадження мотиваційного моніторингу у системі мотивації працівників. 

06.18.03.0477/213450. Методичні підходи до оцінки якості економічної безпеки підприємства: облікове забезпечення. Варічева 

Р.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.88-93. - 
укр. УДК 657.9. 
Досліджено облікове забезпечення застосування методичних підходів до оцінки якості економічної безпеки підприємства з 

виділенням двох підходів (з використанням якісних і кількісних параметрів), застосування яких базується на використанні 
достовірної, аналітичної та повної бухгалтерської інформації. Виходячи із залежності підходів до оцінки системи економічної 
безпеки підприємства від організації бухгалтерського обліку на підприємстві, сформульовано проблеми теоретико-

методологічного характеру в сфері організації обліку в контексті її відповідності забезпеченню реалізації цілей з підвищення 
можливостей захисту бізнесу від шахрайств і розкрадань, а також рейдерських захватів.  

06.18.03.0478/213452. Методичні аспекти формування інформації про виплати працівникам у бухгалтерській звітності 

підприємства. Харакоз Л.В., Шачаніна Ю.К. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький 
нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.103-107. - укр. УДК 657.075. 
У статті досліджено динаміку заборгованості з оплати праці в Україні станом на 01.01.2010-01.01.2016 рр., методику 

відображення інформації про стан розрахунків з оплати праці у бухгалтерській звітності підприємства. Запропоновано внести 
до ф.№5 "Примітки до річної фінансової звітності" розділ ХУІ "Заборгованість перед працівниками із заробітної плати". 

06.18.03.0479/213461. Проблеми фінансування інноваційного розвитку підприємств в умовах кризових явищ. Замлинський В.А. 

// Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.148-153. - 
укр. УДК 658.14.001.76:338.124.4. 
Визначено проблеми інноваційного розвитку підприємств в складних умовах ведення бізнесу, що не сприяють реалізації 

стратегії інноваційного розвитку шляхом освоєння нових і конкурентоспроможних технологій з метою формування інноваційної 
моделі національної економіки. Вагомий вплив ефективних інноваційних рішень на різницю між ринковою та балансовою 
вартістю підприємства дозволив визначити фінансування інновацій як ключовий фактор оптимізації і підвищення 

конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємства на основі удосконалення існуючих або впровадження нових технологій 
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виробництва. Оцінка стримуючих факторів інноваційного розвитку підприємства виявила ряд негативних тенденцій, що 

створюють труднощі використання різних джерел фінансування інноваційних проектів.  

06.18.03.0480/213466. Differentiated influence of the preferences and needs of individual and institutional customers to choose the 
bidder for the purchase of technical materials. Buraczynska B. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 

Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.172-176. - англ. УДК 699. 
The article presents the results of studies conducted in commercial enterprises carrying out wholesale and retail sale of building 
materials. Rating and analysis were subjected to the preferences and needs of customers (individual and institutional), which  determine 

the choice of shopping. Research confirms the diversity of the needs of the tested groups of buyers and the need to create a flexible 
commercial offer in order to meet the expectations of each. 

06.18.03.0481/213471. The energetic and economic effects of facility modernization. Chuba A., Wojcicka-Migasiuk D. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.195-203. - англ. УДК 
696. 
The article presents the concept of thermo-modernization of the facility, built in the large panel technology and the process of predicting 

the effects of energy and economic benefits of the work carried out. Recognized way to reduce the cost of maintaining the object is to 
reduce the amount of heat demand of the building. The calculation of the heat demand is based on the quasi-static method, which 
allows to determine the thermal balance for the entire heating season. The analysis that is presented in this paper, includes  calculating 

the energy consumption, the amount of fuel needed to heat the building, the seasonal costs and forecasting of changes associated with 
the demand for conventional fuel and costs incurred for the period to 2016. 

06.18.03.0482/213478. Експортоорієнтаційний статус експортоорієнтованих підприємств: визначення та ключові атрибути. 

Хмелевський О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), 
т.1, С.238-242. - укр. УДК 338. 
В статті на основі системного підходу до сукупності різноманітних статусів підприємства досліджено та сформульовано сутність 

економічного змісту категорії "експортоорієнтаційний статус експортоорієнтованого підприємства" та ідентифіковано його 
ключові ознаки в умовах мінливого ринкового середовища, що є особливо актуальним за потреби забезпечення стабільних 
позицій експортоорієнтованого підприємства на зовнішньому ринку. 

06.18.03.0483/213480. Сервісно-виробничі послуги у забезпеченні функціонування промислових підприємств. Нижник В.М., 
Родіонова І.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, 
С.257-260. - укр. УДК 338.27. 
У статті визначено сутність, розкрито основні аспекти формування, організації та розвитку сервісно-виробничих послуг 

промислових підприємств, а також визначено їх особливості та відмінні риси. 

06.18.03.0484/213481. Імплементація механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства до системи 
управління підприємством. Гавловська Н.І., Погорелов Ю.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.7-12. - укр. УДК 658.5; 658.012.2. 
У статті досліджено актуальну проблему імплементації механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства (МЕБЗЕДП) в систему управління підприємством. Сформовано вимоги до імплементації МЕБЗЕДП до системи 

управління підприємством та розкрито їх сутність. Визначено основні чинники успішної імплементації досліджуваного 
механізму. Визначено особливості впровадження МЕБЗЕДП до системи управління підприємством залежно від 
використовуваних підходів в системі управління. Наведено характеристику підходів до впровадження МЕБЗЕДП в систему 

управління підприємством. Визначено основні суб'єкти у складі МЕБЗЕДП. Запропоновано перелік інструментів імплементації 
досліджуваного механізму в систему управління підприємством. 

06.18.03.0485/213484. Особливості формування моніторингу якості продукції у системі активізації конкурентного потенціалу 

підприємства. Савіцький А.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 
2016, №4(238), т.1, С.23-26. - укр. УДК 658.56. 
У статті розглянуто особливості здійснення моніторингу якості продукції на основі активізації конкурентного потенціалу 

підприємства. Досліджено значення покращення якості продукції у формуванні її конкурентоспроможності на ринку. Виділено 
значення конкурентного потенціалу підприємства на базі його структуроутворюючих складових та охарактеризовано 
необхідність здійснення моніторингу якості продукції в межах їх елементів. Наведено формування моніторингу показників, які 

характеризують підвищення якості продукції у системі структурних елементів конкурентного потенціалу підприємства та 
забезпечення конкурентних переваг. 

06.18.03.0486/213486. Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності 

управлінських рішень на промисловому підприємстві. Васильківський Д.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.34-39. - укр. УДК 65.012.4 (477). 
У статті розглянута методологія оцінки ефективності управлінських рішень за сукупністю критеріїв. Визначено, що на даний 

момент все більшого значення набувають чинники, які визначають стратегію розвитку промисловості, до яких можна віднести 
рівень інновацій, застосування інформаційних технологій, економічну безпеку, соціальні наслідки рішень. Запропоновано 
багатокритеріальні принципи побудови системи планування і управління на промисловому підприємстві.  

06.18.03.0487/213489. Концептуальні підходи до управління персоналом. Борисяк О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.51-56. - укр. УДК 331.108.2. 
У статті проаналізовано теоретичні аспекти еволюції концептуальних підходів до управління персоналом. Проведено історико-

економічний аналіз концепцій управління персоналом. Встановлено відповідність між концептуальними поняттями "управління 
персоналом" та "управління людськими ресурсами". Виокремлено фактори, які впливають на динаміку еволюції концепцій 
управління персоналом з другої половини ХХ століття дотепер. Досліджено трансформацію концептуальних підходів до 

управління персоналом в умовах економіки, заснованої на знаннях. 

06.18.03.0488/213490. Особливості використання зарубіжних моделей мотивації та стимулювання персоналу на промислових 
підприємствах. Климчук А.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 

2016, №4(238), т.1, С.57-60. - укр. УДК 658.3.007:331.108.43. 
Стаття присвячена розгляду особливостей зарубіжного досвіду стимулювання та мотивації персоналу на промислових 
підприємствах. Виділено чотири основні моделі мотивації та стимулювання персоналу: японську, американську, німецьку та 

шведську. Аналіз проведених досліджень дав змогу здійснити поглиблене вивчення сутності процесів мотивації та 
стимулювання персоналу та запропонувати впровадження відповідних складових зарубіжних моделей мотивації та 
стимулювання персоналу в практичну діяльність промислових підприємств України. 
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06.18.03.0489/213491. Взаємозв'язок стратегії оплати праці та стратегії розвитку підприємства. Ліпич Л.Г., Кушнір М.А., Хілуха 

О.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.61-67. - 
укр. УДК 331.21. 
Розглянуто необхідність формування стратегії оплати праці з урахуванням стратегії розвитку підприємства з виокремленням 

часткових стратегій складових заробітної плати. Запропоновано стратегії оплати праці для різних стратегій розвитку організації. 
Проаналізовано чинники внутрішнього та зовнішнього середовища, що мають вплив на вибір стратегії та системи оплати.  

06.18.03.0490/213492. Роль внутрішнього аудиту в забезпеченні сталого розвитку підприємства. Будько О.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.68-74. - укр. УДК 
657.2.016. 
В статті досліджено сутність та значення внутрішнього аудиту в системі управління корпоративної соціальної відповідальності 

як основи сталого розвитку підприємства. Визначено мету, суб'єкти, об'єкти, предмет, завдання, функції внутрішнього аудиту, 
які визначають концепцію внутрішнього аудиту в умовах сталого розвитку. Визначені методологічні, організаційні та 
технологічні основи здійснення внутрішнього аудиту, послідовне застосування яких обумовлює якісне його проведення.  

06.18.03.0491/213495. Формування організаційної культури підприємств сфери послуг: інноваційний підхід. Крупський О.П., 
Максiмчук О.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), 
т.1, С.85-92. - укр. УДК 330.341.1. 

У статті розглянуті характерні особливості інноваційних підходів до формування організаційної культури підприємств сфери 
послуг. Досліджено методологічні аспекти формування культури, що дозволяє зрозуміти виникнення, існування, 
функціонування, розвиток культури підприємства як соціального феномена, її сутності, значення, внутрішньої структури, логіки 

розвитку. Особливу увагу приділено місцю людини в сучасному соціумі та розвитку професійної культури співробітників 
підприємств сфери послуг. Сформовані та визначені особистості підприємств сфери послуг, які необхідно враховувати під час 
формування організаційної культури цих підприємств. Показано, що на сучасному етапі недооціненими є такі інструменти 

формування організаційної культури, як навчання та виховання співробітників. 

06.18.03.0492/213507. Методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств. Максимюк М.М. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.1, С.158-161. - укр. УДК 

658:005.922.1:33. 
Метою дослідження є узагальнення, оцінка і критичний аналіз існуючих методик оцінки економічної безпеки підприємства. В 
процесі дослідження описано недоліки та переваги експертних оцінок і кількісних показників, індексних та графічних методів. 
Підходи, засновані на трактуванні повної відповідності між окремими показниками діяльності підприємств, не є об'єктивними і 

доцільними. Слабкі сторони індексних методів полягають у невідповідності єдиного кінцевого показника принципам безпеки та 
її відображення. Серед складових оптимальної методики оцінки економічної безпеки виділено 3 групи показників, які доцільно 
формувати у графічні моделі, побудовані з врахуванням коливань і відхилень відповідних показників. 

06.18.03.0493/213510. Оцінка ефекту від використання інтелектуальної власності на високотехнологічному підприємстві. 
Захарченко Н.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), 
т.1, С.170-174. - укр. УДК 608.1:658. 

У статті обґрунтовується оцінка вартості об'єктів інтелектуальної власності, запропоновані різні підходи до оцінки 
інтелектуальної вартості та межі їх застосування, надано оцінку економічної ефективності за рахунок виробництва 
високотехнологічної продукції. Автором наведено умови, які необхідно враховувати під час реалізації проведення оцінки 

ефективності інтелектуальної власності. 

06.18.03.0494/213557. Взаємозв'язки у сфері соціальної безпеки підприємств. Антонюк П.П. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.7-10. - укр. УДК 658:316.334. 

В статті обґрунтовано взаємозв'язок і взаємозалежність соціальної безпеки підприємства і його соціального ризику. Визначено 
тенденції динаміки соціального ризику та його вплив на характеристики соціальної безпеки. Запропоновано критерії їх динаміки 
за умов конкурентної боротьби. 

06.18.03.0495/213558. Вирішення управлінських завдань на підприємствах промисловості за допомогою інструмента 
фінансового контролю. Балахонова О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький 
нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.14-17. - укр. УДК 657.47. 

У статті представлено зміст системи фінансового контролю як концепції системного управління промисловим підприємством. 
Визначені напрями фінансового контролю в процесі управління витратами на підприємствах промисловості за різними 
управлінськими процесами. Систематизовані та структуровані основні компоненти фінансового контролю, його цілі, завдання, 

сфера застосування. Здійснена апробація поставленої мети на ТОВ "Ботустрой" (м. Одеса). На основі використання 
інструменту системи фінансового контролю на підприємстві було запропоновано заходи та управлінські рішення, а також 
впровадження комплексно-цільової програми з розрахунками економічної ефективності розроблених заходів. 

06.18.03.0496/213565. Засади ефективного управління грошовими потоками підприємства. Васильківський К.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.48-51. - укр. УДК 
658.153.014.1. 

У статті систематизовано основні підходи до трактування сутності грошових потоків та системи  управління ними, а також 
запропоновано власне бачення системи управління і доповнення основних аспектів, що є основою цієї системи; дане 
узагальнення фактично є системою для практичного впровадження. 

06.18.03.0497/213567. Основні чинники підвищення рівня рентабельності підприємств в сучасних умовах господарювання. 
Гаватюк Л.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, 
С.59-62. - укр. УДК 658.155. 

У статті визначено економічну сутність рентабельності, а також роль прибутку та рентабельності в сучасних умовах 
господарювання. Обґрунтовано, що прибуток є метою, результатом, стимулом і чинником економічної безпеки діяльності 
підприємства. Можливість отримання більшого прибутку спонукає керівників підприємств шукати більш ефективні способи 

використання ресурсів. Визначено, що рівень і сума прибутку складаються під впливом безлічі факторів, що впливають на неї 
як негативно, так і позитивно. У статті наведено чинники зростання прибутковості та запропоновано шляхи підвищення 
прибутку підприємств України. 

06.18.03.0498/213569. Современные концепции развития компаний: pro et contra. Гранатуров В.М., Кораблинова И.А. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.67-75. - рос. УДК 
330.865.65. 

Целью исследования является анализ возможности и целесообразности использования современных концепций развития 
предприятий для формирования и реализации их конкурентных стратегий в новых условиях деятельности. На примере 
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анализа существующих популярных концепций адаптации компаний к современным трансформационным процессам в 

развитии общества, рассмотрено состояние научно-методического обеспечения проблемы формирования конкурентных 
стратегий предприятия. Показано, что существующие подходы не дают ответа на многие возникающие теоретико-
методические и практические вопросы, и не всегда могут быть эффективным инструментом решения возникающих задач. 

Рассмотрены недостатки современных концепций развития предприятий. Показано, что научно-популярный стиль 
большинства работ приводит к отсутствию обоснования предлагаемых решений, что является причиной противоречий в 
изложении материала, создает путаницу в понятийно-категориальном аппарате. Показано также, что причиной большинства 

недостатков существующих подходов является, как правило, отсутствие методологического базиса. Предложены направления 
дальнейших исследований по развитию предприятий в современных условиях. 

06.18.03.0499/213572. Бухгалтерське та податкове визнання основних засобів підприємства як елемент його облікової політики. 

Гуменюк А.Ф. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, 
С.91-94. - укр. УДК 657: 336.76. 
В даному рукописі висвітлено особливості відображення в обліковій політиці суб'єктів господарювання основних положень 

щодо визнання основних засобів (ОЗ) в контексті змін у податковому законодавстві. Розкрито теоретичні підходи розвитку 
визнання ОЗ та їх оцінки в теорії бухгалтерського обліку в контексті євроінтеграції. 

06.18.03.0500/213574. Високотехнологічне оновлення промислового підприємства на основі формування стратегії його 

розвитку. Захарченко Н.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, 
№4(238), т.2, С.99-102. - укр. УДК 330.341.1.:65. 
У статті розглядається взаємозв'язок стратегії науково-технологічного розвитку та інноваційної стратегії з загальною стратегією 

розвитку промислового підприємства. Наведена їх порівняльна характеристика. Визначені типи інноваційної стратегії та 
напрями науково-технологічного розвитку підприємства. Здійснена апробація поставленої мети на ПАТ "Виробниче об'єднання 
"Стальканат-Сілур" (м. Одеса) на основі здійснення SWOT-аналізу, SWOT-матриці, STEP-аналізу. Представлені основні 

напрямки формування інноваційної стратегії підприємства. 

06.18.03.0501/213578. Роль фінансового планування в сучасних умовах господарювання. Ксьондз С.М. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.120-124. - укр. УДК 336. 

В статті обґрунтовано роль фінансового планування на підприємстві. Досліджено теоретичні аспекти визначення фінансового 
планування на підприємстві. Розглянуто основні напрямки проведення фінансового планування. Відображено оперативні 
фінансові плани, які розробляються підприємством для проведення фінансового планування на господарюючому суб'єкті. 
Розглянуто основні етапи та складові процесу фінансового планування на підприємстві. Запропоновано шляхи удосконалення 

фінансового планування на підприємстві. 

06.18.03.0502/213583. Завдання фінансового управління на вітчизняних підприємствах в контексті забезпечення їх фінансово-
економічної безпеки. Ковальчук Н.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 

ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.140-143. - укр. УДК 336. 763. 
В статті наведено поняття фінансово-економічної безпеки підприємства, її основні характеристики та умови забезпечення. 
Проаналізовано рівень прибутку підприємств України. Розглянуто організаційні та функціональні аспекти фінансового 

управління в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств та на основі їх узагальнення 
визначено завдання такого управління. 

06.18.03.0503/213584. Теоретичні підходи до визначення інвестиційного потенціалу підприємства. Квасницька Р.С., Тарасюк 

М.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.144-
147. - укр. УДК 330.322. 
У статті представлено результати критичного аналізу підходів до визначення поняття "інвестиційний потенціал підприємства" 

та обґрунтовано авторську позицію щодо його змістової характеристики. Також розглянуто концептуальні засади семантичного 
формування поняття "інвестиційний потенціал підприємства" на основі взаємозв'язку таких окремих понять, як "інвестиції", 
"інвестиційні ресурси", "здатності" та "інвестиційна діяльність". 

06.18.03.0504/213586. Концептуальні основи дефініції "реструктуризація" підприємства. Ларіонова К.Л. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.153-157. - укр. УДК 65.014(045). 
В статті обґрунтована економічна сутність та природа поняття "реструктуризація" підприємства і визначені ключові підходи до 

змістовного наповнення даної дефініції. Запропоновано авторське визначення поняття "реструктуризація" підприємства та 
розроблена систематизація видів реструктуризації залежно від їх фінансового стану.  

06.18.03.0505/213602. Організаційні аспекти забезпечення економічної безпеки на підприємстві. Скорятіна А.О., Мельник А.О. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.229-234. - укр. 
УДК 338.33. 
Стаття присвячена теоретико-методичним питанням аналізу аспектів забезпечення економічної безпеки на підприємстві. 

Розкрито методологічні основи формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства, охарактеризовані 
складові цієї системи та відокремлені елементи її функціонування: значення, завдання, функції, принципи. Запропоновано 
класифікацію методів та засобів забезпечення економічної безпеки підприємства. Розглянуто основні чинники, що впливають 

на рівень економічної безпеки підприємства. Представлено етапи організації системи економічної безпеки підприємства. 
Вказано статистичні методи, що можуть використовуватись для оцінки економічної безпеки. На основі проведеного 
дослідження розкрито зміст економічної безпеки підприємства та оцінку визначення її рівня. 

06.18.03.0506/213603. Визначення стадії розвитку суб'єкта господарювання на основі теорії нечітких множин. Удачина К.О., 
Бандоріна Л.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), 
т.2, С.235-238. - укр. УДК 330.4.001.57. 

У статті побудовано алгоритм визначення стадії життєвого розвитку суб'єкта господарювання на основі теорії нечітких множин. 
Запропоновано стандартний п'ятирівневий 01-класифікатор з використанням трапецієподібних функцій приналежностей. 
Важливість змодельованого класифікатора полягає у тому, що він максимально точно відображає взаємозв'язок між якісними і 

кількісними оцінками аналізованого фактора, а його несуперечливість доводиться тим, що сума всіх функцій приналежності для 
будь-якого х дорівнює одиниці. Використання трапецієподібної функції приналежності дає можливість задавати точні інтервали, 
за якими значення змінної буде неоднозначно належати тому чи іншому терму. 

06.18.03.0507/213609. Інноваційні підходи у формуванні стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємства. 
Хрущ В.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, 
С.261-267. - укр. УДК 338.23:330.131.5(477). 

У статті обґрунтовано актуальність розробки нових елементів у формуванні стратегії корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) підприємств. Досліджено зміст та особливості інтерпретації поняття "стратегія корпоративної соціальної відповідальності  



Е к о н о м і к а .  Е к о н о м і ч н і  н а у к и  і  р и к л а д н і  н а у к и .  Г а у з і  е к о н о м і к и  3 - 2 0 1 8  

 

 65 

підприємства" і запропоновано авторське тлумачення досліджуваної дефініції. Систематизовано науково-методичні підходи до 

формування етапів стратегії (КСВ) підприємства. Розроблено інноваційну конструкцію організаційної моделі формування та 
реалізації стратегії КСВ підприємства. Досліджено окремі домінанти формування стратегії (КСВ) підприємства. Зазначено місце 
у процесах побудови стратегії та окреслено риси системи взаємовідносин підприємства із стейкхолдерами.  

06.18.03.0508/213610. Функціональні особливості управління ризиками підприємницької діяльності. Хрущ Н.А., Доценко І.О. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.268-272. - укр. 
УДК 330.131.7. 

У статті досліджено сутність управління ризиками та необхідність впровадження системи ризик-менеджменту на підприємстві. 
Доведено, що в ринковій економіці панує невизначеність, тому діяльність підприємств пов'язана з наявністю в процесі 
виробничої діяльності широкого спектру ризиків, які носять фінансовий, технологічний, технічний, політичний, екологічний, та 

інший характер. Встановлено, що управлінська система функціонує завдяки тому, що суб'єкт управління впливає на його об'єкт. 
Взаємодіючи, суб'єкт і об'єкт утворюють процес управління. Таким чином, функції управління реалізуються через управлінські 
відносини, тобто у процесі цілеспрямованого впливу суб'єкта управління на об'єкт управління. Управління ризиками 

розглядається як сукупність функцій, що сприяють досягненню цілей організації та збільшенню прибутку. Поглиблено 
теоретичні засади щодо управління підприємницькими ризиками на основі дослідження їх функцій, зокрема виокремлено 
функцію прогнозування, організації, обліку, аналізу, контролю, координації. Удосконалено методичні рекомендації з підвищення 

ефективності управління ризиковою ситуацією на підприємствах. 

06.18.03.0509/213611. Стратегічний альянс як перспективна форма об'єднання підприємств. Череп А.В., Линенко А.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.273-275. - укр. УДК 

334.72:005.21(477). 
В статті уточнено визначення економічної категорії "стратегічний альянс" і здійснено класифікацію різних видів стратегічних 
альянсів за основними критеріями. Виявлені переваги та недоліки об'єднання підприємств у формі стратегічного альянсу. 

Визначені перспективи та можливі загрози розвитку стратегічних альянсів в умовах української економіки.  

06.18.03.0510/213617. Стратегічний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств. Бойчук І.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.24-27. - укр. УДК 

339.138+658.849. 
У статті розглянуто стратегічний аналіз як складову управління, що поєднує підприємство з його маркетинговим оточенням. 
Проаналізовано методологію стратегічного аналізу з врахуванням чинників мікро- та макрорівнів маркетингового середовища 
підприємств. На основі даних експертного опитування з'ясовано напрями проведення стратегічного аналізу в практиці 

управління маркетингом. Визначені недоліки в здійсненні стратегічного аналізу та рекомендовано розглядати далеке і близьке 
оточення на основі поєднання SWOT і PEST аналізів. Вказано на доцільність розвивати маркетингову діяльність підприємств у 
визначених експертами стратегічних напрямах, особливо при виборі маркетингових стратегій. Обґрунтовано напрями і види 

досліджень, у розрізі яких підприємствам необхідно проводити комплексне дослідження ринку.  

06.18.03.0511/213621. Особливості становлення корпоративної культури на вітчизняних підприємствах. Ведерніков М.Д., Царук 
В.Ю. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.45-49. 

- укр. УДК 304.442. 
В статті обґрунтовано необхідність формування корпоративної культури в організації, розглянуто її основні складові. Визначено 
основні етапи формування корпоративної культури в організації. Виявлено недоліки у впровадженні корпоративної культури на 

вітчизняних підприємствах, розроблено пропозиції щодо їх усунення. 

06.18.03.0512/213627. Логістична система: основні підходи до визначення та особливості її формування на промислових 
підприємствах. Жовтий М.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 

2016, №5(240), т.1, С.74-77. - укр. УДК 338. 
В роботі проаналізовано визначення категорії "логістична система" та надано авторське визначення логістичної системи. 
Розкрито характерні риси логістичної системи промислових підприємств. В статті розглянуті та доповнені властивості та 

принципи побудови логістичних систем промислових підприємств. Наведена класифікація логістичних систем за просторовим 
обмеженням і видами логістичних ланцюгів. В статті досліджено теоретичні підходи до формування логістичних систем 
промислових підприємств. 

06.18.03.0513/213628. Особливості мережевої форми організації міжфірмової взаємодії підприємств. Забурмеха Є.М., Вальков 
О.Б. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.78-80. - 
укр. УДК 316.324. 

У статті проводиться дослідження сучасного рівня розвитку міжфірмової взаємодії підприємств, у тому числі виявлення 
особливостей системи міжфірмової взаємодії. Також визначаються переваги, недоліки та параметри мережевих структур. 

06.18.03.0514/213630. Формування ефективної системи збуту продукції як важливої складової управління маркетинговою 

діяльністю підприємства. Карпенко В.Л., Гвоздецька І.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 
Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.86-88. - укр. УДК 334.02. 
Стаття присвячена визначенню проблем, передумов та перспектив формування та розвитку збутової діяльності підприємств в 

розрізі управління маркетинговою діяльністю. В період посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових 
можливостей важливим кроком є формування ефективної системи збутову. На ринку функціонує велика кількість підприємств, 
які орієнтуються на інтереси споживача, і здатні швидко реагувати на зміни. Відбувається гостра боротьба за ринки збуту. 

Однією з важливих передумов ефективного функціонування підприємств на цільових ринках є забезпечення конкурентних 
переваг в сфері збутової діяльності, так як збут є завершальною стадією виробничо-комерційної діяльності підприємства і 
виконує функцію зворотного зв'язку. Формування ефективної системи збуту продукції дає можливість збільшити обсяг 

реалізації при повному задоволенні потреб. 

06.18.03.0515/213631. It-аудит як один з перспективних напрямків інформаційної перевірки підприємств. Клімович І.М., Подобєд 
Т.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.89-93. - 

укр. УДК 657.635:004.9. 
В статті визначено мету аудиторської перевірки інформаційних технологій, описані основні правила міжнародних стандартів та 
розглянуто головні напрямки ІТ-контролю. Виділено основні стадії ІТ-аудиту та розглянуто зміст кожної з них. Відзначена 

цінність IT-аудиту як перспективної технології перевірки та управління інформаційними системами організації. 

06.18.03.0516/213639. Методичні підходи до визначення товару некомерційних організацій. Принько М.С. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.137-140. - укр. УДК 

658.8:684. 
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В статі розглянуті підходи до визначення товару некомерційної організації. Показано особливості цього товару та необхідність 

їх врахування в практичній маркетинговій діяльності таких організацій. 

06.18.03.0517/213641. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної 
діяльності. Резніченко А.В., Петровська О.Г. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 

Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.145-149. - укр. УДК 65.011.46:330.12:339.5. 
Ресурсний потенціал визнано основою економічного зростання. В статті здійснено теоретичне обґрунтування окремих 
категорій, що характеризують успіх діяльності підприємства на міжнародному ринку та становлять основу його діяльності в 

цілому. Визначено зміст поняття ефективності ресурсного потенціалу із урахуванням особливостей підприємства-суб'єкту 
зовнішньоекономічної діяльності. В подальшому пропонується сформувати систему показників, що характеризують 
ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства-суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності. 

06.18.03.0518/213646. Антикризове управління маркетингом. Ситник Л.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.176-180. - укр. УДК 65.014.1:339.138:339.747. 
Розкрито особливості маркетингових досліджень за етапами формалізованого антикризового управління підприємством. 

Виявлено вплив змін асортименту і структури продукції на економічні показники підприємства, використання індексу фізичного 
обсягу товарообороту підприємства та індексу фіксованого складу для прогнозування змін у торговельно-закупівельній і 
виробничій діяльності, коефіцієнтів еластичності попиту (пропозиції) для встановлення змін економічних показників 

підприємства (виторгу від реалізації, суми прибутку, прогнозування цін на продукцію, ресурси). Наведено показники оцінки 
маркетингової ефективності підприємства як основи прийняття управлінських рішень; послідовність дій застосування 
бенчмаркингу в маркетингових дослідженнях. Встановлено розбіжності у визначенні поняття "комплекс маркетингу". 

06.18.03.0519/213680. Сервісне обслуговування промислових підприємств у підвищенні стабілізації їх розвитку. Нижник В.М. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.7-10. - укр. УДК 
338.27. 

Стаття присвячена розгляду сутності та основних аспектів формування і розвитку сервісних послуг промислових підприємств. 
Визначені суб'єкти забезпечення ефективного формування сервісного обслуговування промислових підприємств. 
Ідентифіковано проблеми та визначено чинники реалізації сервісного обслуговування промислових підприємств.  

06.18.03.0520/213681. Розгляд сутності сталого розвитку підприємства та методик оцінки його рівня. Грицина Л.А. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.11-14. - укр. УДК 330. 
У статті розглянуто теоретичні основи визначення сутності сталого розвитку підприємства та методик оцінки його рівня. 
Доведено, сталий розвиток підприємства - це процес усвідомленого вибору власниками та керівництвом підприємства напрямів 

його діяльності, що ґрунтується на забезпеченні соціальної, екологічної та економічної результативності, та здійснюється під 
впливом "рефлексивно-активного середовища" функціонування підприємства. Розгляд існуючих підходів до оцінки сталого 
розвитку підприємства дозволив визначити ряд суперечностей, які їм притаманні, а саме: відсутність єдності щодо переліку 

показників оцінки, порушення логічних зв'язків між ними; використання показників, дані для розрахунку яких відсутні у офіційній 
звітності підприємств; необґрунтованість їх нормативних чи оціночних значень; використання інтегральних показників, 
економічний зміст яких відсутній. 

06.18.03.0521/213682. Переваги та недоліки аутсорсингу в міжнародній та вітчизняній діяльності підприємств. Лопатовський 
В.Г., Русин О.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), 
С.15-18. - укр. УДК 339:658. 

Статтю присвячено дослідженню позитивних і негативних аспектів застосування аутсорсингу в міжнародній діяльності 
підприємств. Оцінка застосування аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств свідчить, що аутсорсинг є дієвим 
інструментом у підвищенні гнучкості та конкурентоздатності підприємства. 

06.18.03.0522/213685. Формування базової системи цілей на етапах життєвого циклу економічного потенціалу підприємства. 
Васильківський Д.М., Грипинська Н.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 
ун-т, 2016, №6(242), С.33-36. - укр. УДК 65.012.4 (477). 

У статті розглянуто сучасні аспекти формування ефективної системи планування підвищення економічного потенціалу 
підприємства. Автором обґрунтовується впровадження системного підходу до планування та розділення планів за різними 
рівнями з їх подальшою інтеграцією в єдину систему. Визначено причинно-наслідкові зв'язки цілей підприємства на етапах 

життєвого циклу підприємства. Аналізується проблема поєднання  планів підвищення економічного потенціалу різної 
спрямованості на підприємствах машинобудування. 

06.18.03.0523/213686. Інформаційно-економічне забезпечення рівня стійкості промислових підприємств. Нижник I.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.37-39. - укр. УДК 
658.115.6. 
У статті досліджено проблеми формування інформаційно-економічного забезпечення рівня стійкості промислових підприємств. 

Розроблено теоретичні засади формування системи інформаційно-економічного забезпечення управління економічною 
стійкістю промислових підприємств. Обґрунтовано змістовність необхідної інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище 
рівня стійкості підприємства, формування джерел та періодичності її надходження. Запропоновано систему інформаційно-

економічного забезпечення для послідовного виконання завдань забезпечення фінансової стійкості промислових підприємств.  

06.18.03.0524/213688. Теоретичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства в ринкових умовах. Бакай В.Й., 
Литвиненко Т.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), 

С.46-49. - укр. УДК 631.11. 
У статті висвітлено основні теоретичні аспекти щодо забезпечення економічної стійкості підприємства, запропоновано 
визначення даного поняття, а також наведено загальну класифікацію, в основі якої покладено виокремлення ендогенних та 

екзогенних впливів на рівень економічної стійкості суб'єкта господарювання. Розглянуто сукупність факторів неформального 
інституційного інструментарію, що здійснюють опосередкований вплив на рівень економічної стійкості. Крім того запропоновано 
перелік шляхів реалізації економічної стійкості підприємства в сучасних умовах економічної дестабілізації.  

06.18.03.0525/213689. Мотиваційні чинники інвестиційної привабливості підприємств за умов інноваційних змін. Матвієць О.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.50-52. - укр. УДК 
330.322:336. 

У статті розкрито сутність інвестиційної привабливості підприємства, визначено основні зовнішні та внутрішні фактори впливу 
на неї. Виявлено ряд проблем, що спричиняють низький рівень інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств. 
Встановлено необхідність формування та застосування мотиваційного механізму для підприємств, що сприятиме прийняттю 

ефективних інвестиційних рішень. Доведено, що такий механізм повинен враховувати динаміку та мінливість сучасних 
інноваційних умов функціонування підприємств. 
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06.18.03.0526/213691. Економіко-математичне моделювання довгострокової фінансової рівноваги підприємства. Гудзь Т.П. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.60-66. - укр. УДК 
330.364:519.865. 
У статті проведене економіко-математичне моделювання довгострокової фінансової рівноваги на основі використання 

математичного гностичного аналізу з урахуванням трьох аспектів фінансового стану підприємства: ліквідності, прибутковості та 
ризику втрати фінансової стійкості. 

06.18.03.0527/213699. Аналіз підходів до розуміння економічної безпеки підприємства. Погорелов Ю.С., Івченко Є.А. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.100-104. - укр. УДК 
658.012. 
Проаналізовано аспекти безпеки. Показано зміст безпеки як філософської категорії. Проведений історичний аналіз розуміння 

безпеки. Представлено еволюцію поняття економічної безпеки від макрорівня до мікрорівня. Представлено та описано  основні 
підходи до розуміння економічної безпеки підприємства. Обґрунтовано необхідність спільного використання системного та 
ситуаційного підходу для опису економічної безпеки підприємства на прагматичному рівні.  

06.18.03.0528/213702. Передумови інноваційної активності промислових підприємств в умовах реформування економіки. 
Думанська І.Ю. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), 
С.117-120. - укр. УДК 658.589. 

Проаналізовано стан і динаміку інноваційної активності промислових підприємств України. Досліджено передумови 
використання підприємствами промисловості різних типів інновацій. Розглянуто потребу інтенсифікації інноваційної діяльності 
для забезпечення виконання поставлених задач щодо реформування економіки України відповідно до потреб сьогодення. 

06.18.03.0529/213715. Ризикоорієнтований підхід у процесі забезпечення економічної безпеки зовнішньої діяльності 
підприємств. Гарафонова О.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 
2016, №6(242), С.190-192. - укр. УДК 658. 

У статті досліджено особливості трактування базових понять ризикоорієнтованого підходу. Обґрунтовано актуальність даного 
підходу в умовах інтеграційних процесів вітчизняної економіки. Визначено специфіку реалізації підходу на вітчизняних 
промислових підприємствах. Запропоновано визначення ризикоорієнтованого підходу у контексті забезпечення економічної 

безпеки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Запропоновано процедуру впровадження зазначеного 
підходу у систему економічної безпеки підприємств і визначено відповідальних виконавців.  

06.18.03.0530/213716. Методологічні підходи до формування сутності поняття "фінансова діяльність підприємства". Матвійчук 
Л.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.193-196. - 

укр. УДК 658.014.1. 
У статті розглянуто теоретичні основи фінансової діяльності підприємства, досліджено економічну сутність поняття "фінансова 
діяльність", виокремлено методологічні підходи до його трактування та здійснено їх критичний аналіз.  

06.18.03.0531/213720. Стратегічне планування розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств у системі 
євроінтеграційних процесів. Пілішек Н.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький 
нац. ун-т, 2016, №6(242), С.217-220. - укр. УДК 339.9. 

У статті розглянуто роль стратегічного планування розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства у системі 
євроінтеграційних процесів. Проаналізовано праці науковців, які займалися вивченням питання планування стратегії розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Розглянуто фактори впливу на зовнішньоекономічну стратегію підприємства. 

Проаналізовано роль державного регулювання при визначенні стратегії розвиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
в умовах євроінтеграції. 

06.18.03.0532/213721. Форми та методи стимулювання експортних операцій в системі організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. Дзюба М.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-
т, 2016, №6(242), С.221-224. - укр. УДК 339.944. 
Виділено основні методи та форми стимулювання експорту продукції підприємств та їх взаємозв'язок. Наголошено на 

необхідності застосування відповідних інструментів стимулювання з метою посилення експортних позицій. Проаналізовано 
вплив державного регулювання на зовнішньоекономічну діяльність та міжнародну торгівлю, виділено проблеми та недоліки 
існуючого механізму. Наголошено на необхідності застосування відповідних інструментів стимулювання з метою посилення 

позицій вітчизняних виробників. 

06.18.03.0533/213724. Проведення оцінки рівня соціальної відповідальності бізнесу та його маркетингу на підприємстві . 
Нагаївська Д.Ю. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), 

С.235-244. - укр. УДК 339.138:005.25-047.44. 
У роботі наведено визначення соціальної відповідальності бізнесу та соціальної відповідальності маркетингу, зазначено 
основні напрями реалізації соціальної відповідальності бізнесу на підприємстві, а також кроки на шляху досягнення високої 

соціальної відповідальності бізнесу і його маркетингу за кожним із напрямків. Окрім цього, визначено кількісні і якісні показники, 
за якими можна визначити рівень соціальної відповідальності бізнесу і його маркетингу на підприємстві, та обґрунтовано 
необхідність застосування комплексного підходу до проведення оцінки. 

06.18.03.0534/213733. Сутність трудового потенціалу рекреаційного комплексу: еволюція та формування наукових поглядів. 
Садовська Н.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), 
С.296-299. - укр. УДК 331.101. 

У статті розглянуто категорію "трудовий потенціал рекреаційного комплексу". Проаналізовано еволюцію наукових поглядів 
щодо формування трудового потенціалу. Узагальнено різні погляди як вітчизняних, так і зарубіжних вчених з приводу 
трактування трудового потенціалу підприємства. 

06.18.03.0535/213735. Аналіз екзогенних та ендогенних чинників активізації розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
промислових підприємств. Бабій І.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 
ун-т, 2016, №6(242), С.304-308. - укр. УДК 338.43:658. 339.7. 

У статті досліджено процеси розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що забезпечує ефективність виробництва 
та конкурентоспроможність підприємства. Досліджено фактори зовнішнього середовища впливу на забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) промислових підприємств, виявлено їх особливості. Виявлені фактори впливу на 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та використання сприятливих можливостей дозволяють з максимальною 
ефективністю здійснювати забезпечення та активізацію процесів зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств.  
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06.18.03.0536/214437. Implementation of 5 S approach in the manufacturing organization. Korenko Maros, Kaplik Pavol. // 

Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха: ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського 
господарства", 2016, №4(103), С.212-215. - англ. УДК 658.5; 658.012.2. 
Nature, culture and position manufacturing organizations in the market can be considered based on many factors. Within the production 

organization is to each section assigned definite responsibility and competence. Only the performance of his duties and symbiosis with 
other departments of organization can lead to a common goal. This is all conditional on work organization, personnel discipline, 
standardization, purity and orderliness at all levels of the organization. The approach involves all of these attributes is c alled the 5 S. 

06.18.03.0537/214438. Comparative analysis of fodder comminution theories. Borissov Boris. // Механізація та електрифікація 
сільського господарства. Глеваха: ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства", 2016, №4(103), С.216-
219. - англ. УДК 658.5; 658.012.2. 

This paper concerns the theoretical aspects of the process of fodder comminution (cutting). It has been theoretically and experimentally 
established that R.Charles's deferential equation concerning the relation between required work and the degree of comminution is also 
valid for fodder cutting thus providing its own versatility. The dependence between required work and the degree of comminution based 

on the popular theories of Kick (1883), Ritttinger (1876), Bond (1952), Rebinder (1928), and Melniкоv (1952) has been graphic ally 
obtained (within the help of a computer). It has been proved that the character of alternation is the same as the one from R. Charles's 
dependence within the limits of practical fodder usage. Deviation depend on the kind and state of fodder, as well as, on the degree and 

conditions for comminution plus other factors. The theory of physical resemblance has been used the practically define the required 
power and energy consumption in different working conditions. 

06.18.03.0538/214514. Нематеріальні активи як актуальний чинник підвищення ринкової ціни компанії. Коломієць Г.М., 

Меленцова О.В., Кондратенко Д.К., Оснадчук В.М. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун -т ім. Я.Мудрого, 
2016, №3(26), С.42-55. - укр. УДК 330.133.2. 
У статті на основі розгляду структури нематеріальних активів показано, що інтегруючим показником є репутація компанії. Її 

фундаментом є знання, консолідова ні компанією. Доводиться, що розвиток нематеріальних активів обумовлений не тільки 
зусиллями самої компанії, але і розвитком людського потенціалу, умовами ведення бізнесу в національній господарській 
системі. Узагальнено міжнародні порівняння позиції України, які свідчать про можливості для національного бізнесу 

нарощування нематеріальних активів. 

06.18.03.0539/214519. Конкурентне управління юридичною фірмою. Шевченко Л.С. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. 
юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №3(26), С.113-123. - укр. УДК 334.758:005.332.4. 
Розкрито зміст концепції конкурентного управління. Обґрунтовано необхідність та кінцеву мету конкурентного управління. 

Охарактеризовано особливості та основні етапи конкурентного управління юридичною фірмою. Виявлено зв'язок конкурентного 
управління юридичною фірмою із стратегічним менеджментом. 

06.18.03.0540/215143. Непередбачуваність в системі понять "невизначеність - ризик". Говорунов О.Г. // Проблеми і перспективи 

розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.5-12. - укр. УДК 338.242.2. 
Традиційно вважається, що ризик є невід'ємною складовою діяльності підприємства. Сутність невизначеності та ризику є 
предметом досліджень багатьох світових та українських науковців. Але економічну ситуацію останніх років можна 

характеризувати як непередбачувану. Щоб зрозуміти, що підприємства мають робити в непередбачуваних економічних умовах, 
потрібно з'ясувати, чи є такі умови особливими, чи це різновид умов невизначеності. Тож метою статті є визначення місця 
непередбачуваності в системі понять "невизначеність - ризик". Досліджене розуміння понять "невизначеність" та "ризик" в 

науковій літературі. Серед науковців досі немає єдиного розуміння цих понять. Проведена морфологічна декомпозиція та 
узагальнення за принципами діаграми спорідненості складових елементів 40 визначень поняття "невизначеність" та 86 
визначень поняття "ризик" в наукових джерелах. Сформовані за результатом такого аналізу узагальнені визначення корелюють 

з розумінням понять "невизначеність" та "ризик" в сучасній світовій практиці ризик-менеджменту. Для більш точного порівняння 
сутностей невизначеності та непередбачуваності проаналізовані розроблені іншими науковцями класифікації цих понять. 
Запропонована нова класифікація невизначеності за ознакою спроможності підприємства вплинути на її рівень. Співставлені 

різновиди невизначеності та непередбачуваності. Виявлено, що непередбачуваність є одним з різновидів невизначеності, 
таким, коли підприємство не може вплинути на ступінь невизначеності. Особливість непередбачуваності - непридатність будь-
якої наявної у підприємства інформації, досвіду тощо для прогнозування майбутніх подій та розробки заходів щодо них. Відтак 

підприємство має вміти вчасно ідентифікувати настання непередбачуваних подій та керовано реагувати на них.  

06.18.03.0541/215148. Етапи розробки та реалізації стратегії забезпечення конкурентних переваг. Дуранова Т.А. // Проблеми і 
перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.37-44. - укр. УДК 

303.4.009.12. 
У цій статті висвітлено алгоритм розробки стратегії забезпечення конкурентних переваг, реалізація якого дозволить 
підприємству зайняти й утримувати в довгостроковій перспективі сильну конкурентну позицію. Зростанням вимог ринку, 

посилення конкурентної боротьби як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках, супроводжується появою великої кількості 
конкуруючих підприємств, що змушує увесь час підприємству розвивати свій потенціал конкурентоспроможності, шукати 
варіанти його ефективного використання, забезпечувати конкурентні переваги. Основна мета статті полягала в тому, щоб на 

основі теоретичного узагальнення наукової літератури та проведеного аналізу обґрунтувати теоретичні положення щодо 
виявлення ключових факторів успіху на яких буде базуватися стратегія забезпечення конкурентних переваг У процесі розробки 
стратегії необхідно враховувати зміни зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства, результати 

аналізу основних конкурентів, стан конкурентного середовища на основі результатів проведення її моніторингу. У роботі 
наведено послідовність етапів процесу формування стратегії, які визначають направленість розвитку підприємства як взагалі, 
так і стосовно усіх суб'єктів ринку. Для обґрунтування моделі розробки стратегії було використано такі методи дослідження, як  

логіко-теоретичне узагальнення, порівняльний аналіз, формалізація та індукція. Запропоновані результати досліджень можуть 
бути використані керівниками підприємств, які зацікавлені у підвищенні ефективності роботи підприємств, так як розробка 
ефективної стратегії забезпечення конкурентних переваг є необхідною передумовою досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності та стійкого функціонування підприємства. Впровадження отриманих результатів у практичну 
діяльність підприємств дозволить підприємству сформувати та зміцнити свої конкурентні переваги й становище на ринку.  

06.18.03.0542/215155. Колабораційний підхід до стейкхолдер-менеджменту у рамках корпоративної соціальної 

відповідальності. Камишникова Е.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-
дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.84-88. - укр. УДК 658.012.4. 
Предметом дослідження є проблема формування взаємодії зі стейкхолдерами як чинника забезпечення ефективності 

стратегічного управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємства. Метою статті є обґрунтування 
колабораційного підходу до стейкхолдер-менеджменту у рамках корпоративної соціальної відповідальності з визначенням 
інструментарію взаємодії з зацікавленими групами. Для досягнення мети дослідження використано комплекс загальнонаукових 

і спеціальних методів - системний підхід, історичний і логічний аналіз, діалектичний метод пізнання явищ і процесів. Основні 
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результати дослідження полягають у наступному: обґрунтовано колабораційний підхід до управління відносинами зі 

стейкхолдерами у рамках концепції корпоративної соціальної відповідальності, який ґрунтується на взаємодії між групами 
впливу та суб'єктом господарювання і спрямований на досягнення спільної мети. Конкретизовано колабораційний підхід до 
стейкхолдер-менеджменту за групами стейкхолдерів із виділенням інструментів та результатів їхньої взаємодії. 

Проаналізовано позитивні та негативні наслідки застосування колабораційного підходу для суб'єктів стейкхолдер -
менеджменту. Результати проведеного аналізу свідчать про домінування позитивних характеристик застосування 
колабораційного підходу в управлінні відносинами зі стейкхолдерами над негативними. Зазначені результати доцільно 

використовувати суб'єктам стейкхолдер-менеджменту для оптимізації співпраці та гармонізації відносин із різними групами 
зацікавлених сторін: персоналом, постачальниками, конкурентами, споживачами, інвесторами, органами державної влади та 
місцевого самоврядування, місцевою спільнотою тощо, що забезпечить ефективне досягнення поставлених довгострокових 

цілей підприємств на взаємовигідній основі. 

06.18.03.0543/215156. Формування системи планових показників діяльності підприємства на засадах процесно-орієнтованого 
підходу. Карпенко Ю.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 

2016, №1(12), С.88-95. - укр. УДК 658.64:001.8. 
У статті розглянуто один з підходів до формування планових показників діяльності підприємства та його бізнес -процесів. 
Конкретизовано запропоновані планові показники шляхом установлення певних характеристик, а саме: формули та частоти 

розрахунку; взаємозв'язку з іншими показниками; джерел та користувачів інформації. Запропоновано формування показників 
бізнес-процесів шляхом структуризації планових показників діяльності підприємства. Метою статті є формування системи 
планових показників діяльності крюінгової компанії та її бізнес-процесів з урахуванням специфіки підприємства. Систему 

планових показників діяльності крюінгової компанії запропоновано формувати на підставі її загальних цілей, встановлених у 
відповідності до концепції збалансованої системи показників, а саме за чотирма проекціями діяльності підприємства: клієнти, 
фінанси, внутрішні процеси, оновлення та навчання. Для крюінгової компанії до складу планових показників рекомендовано 

включити: чистий прибуток, собівартість послуг на одного моряка, відсоток вартості повторних контрактів з судновласниками в 
їх вартості, коефіцієнт відповідності якості послуг, відсоток нових судновласників у загальній їх кількості, темп приросту 
кількості нових моряків у базі даних, коефіцієнт постійності бази моряків, відсоток вчасно виконаних замовлень, питому вагу 

витрат на підготовку та перепідготовку кадрів та відсоток кваліфікованих співробітників в їх загальній чисельності. Шляхом 
структуризації перерахованих планових показників крюінгової компанії слід сформувати систему показників її основних бізнес-
процесів, а саме: найом моряків; збір моряка у рейс; фінанси моряків, співробітництво з судновласниками; створення бази 
даних моряків; моніторинг стану зовнішнього середовища. 

06.18.03.0544/215158. Формування та управління логістичною системою експортно-орієнтованих підприємств. Зборовська Ю.Л., 
Клименко Л.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 
№1(12), С.104-110. - укр. УДК 339.5:65.012. 

Інтеграція економіки України до європейського економічного простору сприяє збільшенню кількості експортно-орієнтованих 
підприємств. Метою статті є вивчення особливостей формування та управління логістичною системою експортно-орієнтованих 
підприємств. У статті наведено та проаналізовано статистичні дані динаміки та структури українського експорту до країн ЄС. 

Відзначено, що чинником активізації експортної діяльності вітчизняних підприємств є формування ефективної логістичної 
системи. Логістична система підприємств, орієнтованих на зовнішні ринки, є складною і передбачає оптимізацію ланцюга 
переміщення товарів від виробника до іноземного споживача за умови мінімальних витрат, відповідної якості продукції та 

своєчасної її доставки. Вітчизняні експортно-орієнтовані суб'єкти господарювання мають два шляхи розвитку логістики: 
побудова власної логістичної системи (інсорсинг) або передача логістичної діяльності зовнішній компанії-провайдеру 
(аутсорсинг). Основним критерієм при вирішенні даного питання є економія фінансових ресурсів та можливі ризики. Досвід 

високорозвинених країн світу свідчить про необхідність створення в Україні потужних транспортно-логістичних центрів. Це 
потребує суттєвої державної підтримки. Зокрема необхідно здійснювати контроль над вивозом заборонених товарів, сприяти 
захисту як вітчизняних виробників, так і споживачів, розвитку логістичної інфраструктури.  

06.18.03.0545/215159. Система мотивації персоналу на інноваційних засадах. Мирошниченко Ю.В. // Проблеми і перспективи 
розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.110-115. - укр. УДК 331.1. 
Одним з найбільш важливих питань в управлінні персоналом сучасної організації є проблема побудови ефективної системи 

мотивації праці. Тому, метою статті є аналіз проблем трудової мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах та 
розроблення рекомендацій щодо її удосконалення на інноваційних засадах. Проведено аналіз існуючих теоретичних підходів 
до розуміння та трактування понять "мотивація" та "управлінська інновація". Розглянуто сутність і значення проблеми 

формування системи мотивації персоналу в організації та шляхи підвищення її ефективності. Обґрунтовано основні 
властивості управлінської інновації до яких віднесено елементи наукової новизни, сприяння задоволенню потреб персоналу та 
розвитку особистості, сприяти підвищенню вартості компанії, забезпечення впровадження нових цінностей та корпоративної 

культури, забезпечення безперервного навчання персоналу. Сформульовано поняття інноваційних технологій мотивації, як 
інструмент управління, який дозволяє підвищити результати праці, сприяє досягненню цілей організації, розвитку персоналу та 
задовольняє потреби персоналу. Визначено основні принципи формування системи управління мотивацією персоналу 

організації на основі інноваційного підходу. Подальші дослідження необхідно проводити в напрямку практичного застосування 
отриманих результатів в управлінській діяльності вітчизняних підприємств. 

06.18.03.0546/215176. Механізм функціонування та забезпечення економічної безпеки підприємства. Близнюк А.О. // Проблеми 

і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.22-25. - укр. УДК 
338.47+656.1. 
В даній статті досліджено поняття "економічна безпека", обґрунтовано необхідність впровадження підрозділу з контролю 

економічної безпеки на підприємстві будь-якої сфери діяльності, також досліджені загрози, які можуть нести підприємства, 
нехтуючи цим підрозділом. Також в роботі наведено механізм дії підрозділу економічної безпеки і описаний інструментарій, 
який використовує механізм. Предметом дослідження є економічна безпека підприємства. Основною метою статті є 

конкретизація відомих визначень "механізм забезпечення економічної безпеки", а також аналіз інструментарію забезпечення 
економічної безпеки на підприємстві. У роботі використані методи групування при виявленні підходів до визначення 
досліджуваних понять і графічний, який використаний при подачі результатів дослідження. У роботі визначено, що 

невпевненість у достатньому рівні безпеки і відсутність дій щодо її забезпечення надає соціально-економічним процесам таких 
властивостей як хаотичність, спонтанність і емоційність. Все це має своє відображення при прийнятті будь -якого рішення, 
позначається на відсутності орієнтира і стратегії розвитку соціально-економічної системи і т.п. Загалом, для підвищення 

виробничого потенціалу промислового підприємства, забезпечення максимальної економічної безпеки утворюється 
необхідність в створенні підрозділ, який контролюватиме економічну безпеку. Даний підрозділ має працювати за чітко 
сформульованим і структурованим механізмом, який забезпечить для підприємства максимальний рівень економічної безпеки. 

Наведений механізм повинен забезпечити результат, який потягне за собою мінімізацію витрат підприємства, забезпечить 
адаптацію до нових правил, посприяє, у міру можливості, стійкого положення в кризових ситуаціях.  
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06.18.03.0547/215177. Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємства. Потапюк І.П., Годловський А.Т. // 

Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.25-30. 
- укр. УДК 658.012.8. 
У публікації підлягають розгляду питання щодо теоретичного обґрунтування управління економічною безпекою підприємства. 

Мета статті полягає у поглибленні теоретичних аспектів щодо управління економічною безпекою підприємства. Предметом 
даного дослідження виступають теоретичні та методичні положення процесу управління економічною безпекою підприємства.  
Під час роботи над статтею нами було використано метод узагальнення та порівняння, метод аналогії, метод графічного 

зображення даних. Визначено, що головною складовою забезпечення безпеки підприємства загалом є економічна безпека 
суб'єкта господарювання. Відмічено, що під економічною безпекою підприємства розуміємо забезпечення такого стану 
функціонування підприємства, який передбачає досягнення позитивного економічного ефекту шляхом одержання прибутку та 

задоволення потреб споживачів. Досліджено тлумачення поняття "економічна безпека", звідки бачимо, що різні автори 
використовують різноманітні визначення поняття економічної безпеки підприємства, але більшість з них одностайні в тому, що 
керівництво підприємства має забезпечити ефективне використання ресурсів, задіяних для подолання загроз у досягненні 

цілей бізнесу. Встановлено, що головною метою економічної безпеки підприємства є гарантія його стабільного та максимально 
ефективного функціонування в нинішній час і високий потенціал розвитку в майбутньому. Виокремлено основні принципи 
економічної безпеки: принцип системності й комплексності, принцип обґрунтованості, принцип своєчасності, принцип 

координації, принцип гнучкості й адаптації, принцип законності, принцип економічної доцільності, принцип диференціації, 
принцип варіантності (альтернативності), принцип спеціалізації елементів, принцип достатності, принцип безперервності, 
принцип економії ресурсів, принцип повної підконтрольності. Виділено основні функціональні складові економічної безпеки 

підприємства, якими є фінансова, інтелектуальна, кадрова, технологічна, правова, інформаційна, екологічна, силова, ринкова 
та інтерфейсна складові. 

06.18.03.0548/215179. Основні засоби підприємства: вітчизняні та міжнародні облікові особливості. Дзюба О.М. // Проблеми  і 

перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.35-41. - укр. УДК 
658.27: 657.212 (045). 
Актуальність дослідження визначається необхідністю побудови узгодженого підходу національного та міжнародного досвіду до 

узагальнення інформації про основні засоби у бухгалтерському обліку та звітності підприємства. Стаття присвячена питанням 
дослідження міжнародного досвіду відображення інформації про основні засоби в обліку підприємства та звітності. На ос нові 
систематизації підходів національного та міжнародного законодавства систематизовано особливості формування в обліку 
інформації про основні засоби підприємства. Значна увага приділена особливостям формування первісної вартості основних 

засобів за вимогами національних та міжнародних стандартів обліку та звітності. Мета даного дослідження полягає у 
визначенні основних відмінностей в обліку основних засобів згідно з національними та міжнародними стандартами та 
приведення порівняльної характеристики їх сутності та можливості взаємозв'язку. Завданням дослідження є проведення 

аналізу сучасного стану вітчизняного та міжнародного облікового законодавства стосовно відображення в обліку інформації 
про основні засоби підприємства. Визначальними у вирішенні завдань дослідження виступали такі загальнонаукові методи як: 
метод аналізу і синтезу, метод теоретичного узагальнення, метод порівняльного аналізу, метод причинно-наслідкового зв'язку 

тощо. У статті визначено зміст основних понять з теми дослідження, зазначені категорії розглядаються в статті як можливості 
розкриття основних особливостей процесу узагальнення інформації про основні засоби підприємства з урахуванням 
міжнародного досвіду. Аналіз використання облікових категорій стосовно основних засобів підприємства здійснено з 

урахування міжнародного досвіду та впливу міжнародних стандартів фінансової звітності та відображення в обліку та звітності 
інформації про основні засоби підприємства. Загалом в статті узагальнено міжнародний та вітчизняних досвід відображення  
інформації про основні засоби в обліку підприємства. Розглянуто особливості та проблеми, які виникають при формуванні 

облікової інформації стосовно відображення основних засобів. 

06.18.03.0549/215182. Особливості застосування системи мотивації трудової діяльності на базі ключових показників 
ефективності. Башкатова С.А. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-

дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.55-59. - укр. УДК 331.101.3. 
Нарощування темпів і масштабів виробництва, підвищення якості продукції в даний час вже недостатньо для досягнення 
конкурентної переваги на ринку. Тому багато компаній переходять на нові прогресивні методи управління, які включають в себе 

ефективну систему стимулювання і мотивації праці, що спонукає кожного конкретного співробітника працювати продуктивно і 
якісно для досягнення поставленої мети. У статті розглядається значення і роль ключових показників ефективності Key 
Performance Indicators (KPI). Метою роботи є визначення та структурування переваг та недоліків, а також можливих проблем 

при впровадженні системи мотивації трудової діяльності на базі KPI. Дослідження проводилося шляхом аналізу наукових робіт 
закордонних і вітчизняних науковців по темі статті. З метою одержаний обґрунтованих висновків у процесі роботи були 
використані методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, а також метод порівняльних характеристик. Практичне значення 

одержаних результатів полягає в тому, що досліджено проблеми, з якими стикаються підприємства при побудові та 
впровадженні системи мотивації на базі ключових показників ефективності. Незважаючи на ряд складнощів, що виникають у 
вітчизняних компаній при впровадженні та використанні даної системи, ключові показники ефективності є сильним стратегічним 

інструментом для управління компанією. Вони здатні суттєво збільшити продуктивність компанії і ефективність роботи 
персоналу. 

06.18.03.0550/215183. Об особенностях культуры взаимодействия руководителя с подчиненными. Лысанова А.М., Киреева 

М.П. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, 
С.59-62. - рос. УДК 331.103.15. 
В статье раскрыты особенности культуры взаимодействия руководителя с подчиненным. Определены особенности характера 

труда руководителя (субъекта управления), которые обеспечивают некоторую специфику культуры взаимодействия субъекта и 
объекта управления в бизнесе. При этом культура взаимодействия руководителя с подчиненными рассмотрена как 
комплексное явление, состоящее из совокупности в организации и регулировании процессов взаимодействия руководителя с 

подчиненными, организации труда руководителя, использования техники и технологии управления, а также требований, 
предъявляемых к работникам, обусловленных нормами этики, эстетики, морали и права. Сюда относятся также показатели, 
характеризующие культуру работников и психологические особенности руководителя, которые опосредствованы в виде 

личностных его качеств. Показана значимость такого компонента культуры взаимодействия руководителя с подчиненными как 
воля, обеспечивающая эффективную направленность делового контакта. Предложение состоит в усовершенствовании 
процесса взаимодействия руководителя с подчиненными с учетом использования элементов культуры взаимодействия 

субъекта и объекта управления при реализации процесса взаимодействия руководителя с подчиненными очень важно 
учитывать особенности (специфику) труда руководителя: характер труда руководителя; предмет труда руководителя; продукт 
труда руководителя; средства труда руководителя; содержание труда руководителя. Именно специфика труда руководителя 

во многом влияет и определяет культуру взаимодействия руководителя с подчиненными. Определено понятие культуры 
взаимодействия руководителя с подчиненными, состоящее из двух элементов: материальная культура взаимодействия и 
духовно-познавательная культура взаимодействия. С целью обеспечения эффективной культуры взаимодействия 
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руководителя с подчиненными рассмотрено понятие воли и показана значимость этого понятия для моделирования 

эффективного делового контакта между субъектом и объектом процесса взаимодействия. В конечном итоге сильно 
выраженные волевые качества руководителя обеспечивают успешную реализацию целей взаимодействия руководителя с 
подчиненными. Кроме того, волевые качества руководителя во многом определяют особенности культуры взаимодействия 

сторон делового контакта. 

06.18.03.0551/215184. Сутність та складові елементи організаційно-економічного механізму використання персоналу 
промислових підприємств. Цуркан С.М. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. 

автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.62-73. - укр. УДК 334.716:06.08. 
Предметом дослідження є теоретичні та методичні складові організаційно-економічного механізму використання персоналу 
промислових підприємств. Метою роботи є дослідження наукових підходів щодо визначення сутності поняття організаційно-

економічного механізму, дослідження сутність організаційно-економічного механізму використання персоналу промислових 
підприємств, визначення структури організаційно-економічного механізму використання персоналу підприємства, визначення та 
дослідження складових елементів організаційно-економічного механізму використання персоналу промислових підприємств: їх 

сутності та місця в організаційно-економічному механізмі використання персоналу підприємства. Методами проведення 
дослідження є логічний та якісний аналіз та синтез при визначенні сутності організаційно-економічного механізму використання 
персоналу промислових підприємств. Результатами дослідження є визначення сутності організаційно-економічного механізму 

використання персоналу промислових підприємств, схематичне зображення його структури та складових елементів, 
визначення сутності складових елементів організаційно-економічного механізму використання персоналу промислових 
підприємств. Сферою застосування результатів є дослідження щодо визначення наявності та функціонування на підприємстві 

організаційно-економічного механізму використання персоналу підприємства, послідовність визначення рівня використання 
персоналу підприємства та розробка заходів щодо поліпшення його використання. Висновки: дістало подальшого розвитку 
дослідження організаційно-економічних механізмів; надано визначення організаційно-економічного механізму використання 

персоналу підприємства, визначено його структуру, визначені та досліджені складові елементи організаційно-економічного 
механізму використання персоналу підприємства. 

06.18.03.0552/215185. Формування механізму стимулювання роботи персоналу шляхом посилення взаємодії п ідприємства з 

мікросередовищем. Вербівська Л.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-
дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.73-79. - укр. УДК 331.101.3. 
В умовах динамічних ринкових змін перед керівництвом кожного підприємства постає потреба у формуванні дієвого механізму 
стимулювання роботи персоналу. Даний механізм повинен враховувати вимоги до якості робочої сили, до її кваліфікації, 

формувати мотивацію до праці, сприяти активному підключенню працівника до професійної мобільності тощо. Для цього у 
статті визначено зміст понять конкурентоспроможності персоналу та мотиваційного механізму. Головною метою дослідження є 
визначення та аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на рівень конкурентоспроможності персоналу та побудова 

ефективного мотиваційного механізму підприємства. Важливого значення надається і дослідженню й визначення ефективних 
методів мотивації праці, стимулювання персоналу за сучасних умов діяльності промислових підприємств в умовах 
нестабільного зовнішнього середовища. Проведено оцінку мотиваційного механізму на конкретному підприємстві за допомогою 

побудови "матриці станів". За даною методикою оцінено ключові мотивуючі та демотивуючі фактори персоналу підприємства. 
Проведена оцінка мотивуючих факторів дозволяє визначити ступінь впливу кожного мотиваційного фактору на конкретного 
працівника, а також згрупувати дані для аналізу та визначення на їх основі пропозицій щодо оптимізації мотиваційного 

механізму. Оцінка демотивуючих факторів характеризує рівень несприятливого впливу мотиваційних факторів на працівників. 
Також окреслено напрямки забезпечення конкурентоспроможності персоналу і його стимулювання шляхом формування дієвого 
мотиваційного механізму. Запропоновано стратегічні напрями підвищення ефективності мотиваційних механізмів в управлінні 

конкурентоспроможністю персоналу. 

06.18.03.0553/215197. Розвиток стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності. Камишникова Е.В. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.32-36. 

- укр. УДК 330.87. 
У центрі найуспішніших корпоративних соціально відповідальних політик і практик знаходиться сфера перетину економічних і 
соціальних цінностей та інтересів, що зумовлює актуальність вивчення питань, пов'язаних з формуванням та розвитком 

механізмів цілеспрямованого управління соціально відповідальною поведінкою підприємств у рамках стратегічного підходу. 
Предметом дослідження є сучасні теоретичні та практичні проблеми розвитку стратегічного підходу до корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ). Метою статті є обґрунтування розвитку стратегічного підходу до КСВ щодо взаємозв'язку з 

бізнес стратегією підприємства. Основні результати дослідження полягають у наступному: запропоновано класифікаційний 
підхід щодо етапів розвитку КСВ відносно взаємозв'язку з бізнес стратегією підприємства, який відображає змістовну 
характеристику впливу заходів КСВ на управління бізнесом. У відповідності з цією класифікацією виділено три етапи розвитку 

КСВ: сепаратний, частково-інтеграційний стратегічний етап і повний інтеграційний стратегічний етап. Реалізація двох останніх 
етапів узагальнено характеризує розвиток стратегічного підходу до КСВ і відрізняється ступенем інтеграції принципів КСВ в 
стратегію управління бізнесом. Доведено, що при характеристиці впливу соціально відповідальних політик і практик на бізнес 

процеси підприємств, необхідно брати до уваги потреби та інтереси груп стратегічних стейкхолдерів. Застосування 
стратегічного підходу до КСВ дозволяє примножувати позитивний ефект від реалізації соціально відповідальних програм за 
рахунок об'єднання соціальних та економічних результатів діяльності, що веде до зростання рівня стратегічної 

конкурентоспроможності підприємства. 

06.18.03.0554/215198. Розробка механізму управління економічною безпекою малих та середніх підприємств. Колешня Я.О. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.36-41. 

- укр. УДК 338.2:65.01. 
Метою статті є розробка теоретичних положень щодо формування простого та адаптивного механізму управління економічною 
безпекою малих та середніх підприємств (МСП) з урахуванням особливостей їх діяльності. Предметом роботи є механізм 

управління економічною безпекою МСП. При написанні статті використовувалися методи аналізу існуючих теоретичних 
положень щодо управління економічною безпекою підприємств, а також синтезу на основі отриманих даних нових теоретичних 
засад управляння економічною безпекою МСП. Результатом роботи є подальший розвиток факторів впливу на економічну 

безпеку підприємств, що враховують існуючі політичні, воєнні, законодавчі проблеми в Україні та розробка на цій основі 
адаптивного механізму управління економічною безпекою МСП, що передбачає можливість швидкого та поглибленого аналізу 
економічної безпеки підприємства в залежності від існуючих умов зовнішнього та внутрішнього середовищ. Водночас важливим 

елементом такого механізму має бути державна підтримка забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання у 
зв'язку з неможливістю впливу на деякі загрози з боку самих підприємств. Результати даної роботи можуть використовуватися 
МСП будь-якої галузі при формуванні політики діяльності, спрямованої на забезпечення та підтримку достатнього рівня 

економічної безпеки у відповідь на зростання нестабільності економічного, соціального, воєнного та політичного середовища. 
Враховуючи особливості МСП, посилення тиску на фінансову, інформаційну, соціальну, силову та інші складові безпеки 
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підприємства є дуже важливою розробка механізму управляння економічною безпекою МСП, що враховував би ці моменти, 

передбачав можливість проведення частого експрес-аналізу економічної безпеки і включав державну підтримку. 

06.18.03.0555/215199. Основні напрямки розвитку малих підприємств з позицій забезпечення інвестиційної безпеки. Кудрявцев 
В.М. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, 

С.41-45. - укр. УДК 330.322. 
Предметом роботи є наукові підходи щодо розвитку малих підприємств з позицій забезпечення інвестиційної безпеки. Метою 
роботи є розгляд пріоритетних напрямків розвитку малих підприємств з позицій забезпечення інвестиційної безпеки. Для 

досягнення поставленої мети у роботі були використані такі загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: 
теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу - для дослідження теоретичних засад та інструментарію розвитку малих 
підприємств; абстрактно-логічний - для теоретичного узагальнення і формулювання висновків. В роботі розглянуто пріоритетні 

напрямки розвитку малих підприємств з позицій забезпечення інвестиційної безпеки. Відмічено негативні тенденції зменшення 
числа малих підприємств в реальному секторі економіки і зростання чисельність малих підприємств торгівлі і громадського 
харчування, а в зв'язку з цим, виявлено найважливіші причини, що стримують розвиток малого підприємництва. Визначено їх 

основні форми фінансування і підтримки: лізинг, толінг, форфейтинг як перспективні форми їх інвестування. Сформульовано 
конкретні пріоритетні напрямки інвестування малих підприємств, які повинен здійснюватися з урахуванням регіональних 
особливостей, до яких перш за все слід віднести розвиток перспективних форм фінансування і підтримки сфери малих 

підприємств для забезпечення їх інвестиційної безпеки. 

06.18.03.0556/215200. Відтворення інтелектуального капіталу підприємства. Літвінов О.С. // Проблеми і перспективи розв. 
підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.45-49. - укр. УДК 338.1+330.1. 

В статті проаналізовано сутність поняття відтворення в економіці. Проблеми мікроекономічного відтворення прийнято розділяти 
на проблеми відтворення ресурсів (факторів виробництва) та відтворення економічних відносин. Визначено сутність 
економічного відтворення. Виявлено, що науковцями велику увагу приділено теоретичному аналізу всіх видів ресурсів за 

виключенням нематеріальних ресурсів і особливо інтелектуального капіталу підприємства. Розглянуто сутність та види 
нематеріальних ресурсів підприємства серед яких окремо розглянуто інтелектуальний капітал. Запропоновано визначення 
поняття відтворення інтелектуального капіталу підприємства, як безперервного процесу відновлення споживчих якостей 

інтелектуального капіталу підприємства. Втрата споживчих якостей інтелектуального капіталу підприємства відбувається в 
наслідок його морального зношування в результаті появи на ринку нової більш корисної інформації та загалом нових об'єктів 
нематеріальних ресурсів. Доведено, що без повного відтворення інтелектуального капіталу підприємства завдяки 
безперервному процесу його оновлення, неможливе відтворення й самої діяльності підприємства в сучасних умовах 

господарювання. Розроблено класифікацію відтворення інтелектуального капіталу за формою. Формами відтворення 
інтелектуального капіталу підприємства є натуральне, вартісне та відтворення споживчих якостей. Обґрунтовано першочергове 
значення відтворення споживчих якостей об'єктів інтелектуального капіталу підприємства. Відтворення інтелектуального 

капіталу підприємства в залежності від масштабу розділене на просте, розширене та звужене. Доведено можливість 
відтворення у різних масштабах інтелектуального капіталу підприємства у різних формах.  

06.18.03.0557/215201. Управління потенціалом як інтеграційний вид управлінської діяльності підприємств. Рябенко В.В. // 

Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.49-55. 
- укр. УДК 005. 
Предметом дослідження є управління потенціалом підприємства як підсистеми управлінської діяльності підприємств. Метою 

дослідження є обґрунтування інтеграційної ролі управління потенціалом в системі загального управління підприємством. 
Досліджено основні проблеми управлінської діяльності, з якими зіштовхнулися підприємства в сучасних умовах. Шляхом 
узагальнення результатів наукових досліджень визначено сутність управління потенціалом підприємства. Управління 

потенціалом підприємства - це сукупність принципів, методів, механізмів, засобів і форм постійного цілеспрямованого впливу 
на процеси формування, використання і розвитку потенціалу з метою переведення підприємства з нинішнього стану в бажаний 
з дотриманням встановлених параметрів результативності. Запропоновано ключові положення, на основі яких ґрунтується 

інтеграційний характер управління потенціалом підприємства. Управління потенціалом підприємства дозволяє інтегрувати 
функціональні види управління, управління процесами функціонування і розвитку підприємства, поточне та стратегічне 
управління, а також інші специфічні напрямки управлінської діяльності. Визначено взаємозв'язки між елементами 

багаторівневої структури потенціалу підприємства та різними видами управління. Доведено визначальну роль формування 
потенціалу підприємства у відтворювальних процесах. Обґрунтовано необхідність впровадження системи управління 
потенціалом з метою інтеграції всієї сукупності управлінських впливів на рівні підприємства. Таким чином, управління 

потенціалом є необхідним базисом забезпечення як загального управління підприємством, так його окремих підсистем. 

06.18.03.0558/215203. Корпоративне управління як основа формування стабільної системи менеджменту підприємства. 
Анісімова О.М. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 

№3(14), т.1, С.64-68. - укр. УДК 658:005.35. 
Предметом роботи є система відносин щодо корпоративного управління в сучасних умовах господарювання українських 
корпорацій. Метою роботи є вивчення теоретико-методичних підходів та законодавчих актів щодо визначення ролі, сутності та 

специфічних особливостей корпоративного управління, аналіз основ класифікаційних ознак видів корпоративного управління з 
наведенням проблем їх адаптації до вітчизняних умов функціонування корпорацій. Методологічною основою проведення 
дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, законодавчі акти, праці вітчизняних і закордонних 

науковців з питань корпоративного управління. У ході дослідження були використані наступні методи: структурно-логічного 
аналізу - для побудови логіки та структури роботи; системного аналізу і синтезу - для дослідження сутності корпоративного 
управління; системного підходу - для розробки системно-цільового підходу до удосконалення системи корпоративного 

управління. У роботі запропоновано удосконалене визначення поняття "корпоративне управління". Досліджено різні моделі 
корпоративного управління, такі як англо-американська, західноєвропейська та японська. Встановлено, що специфіка їх 
використаннях у сучасних українських економічних реаліях залежить від їх сутнісне-змістовного навантаження, законодавчого 

регламентування, структури портфелю акцій, ефективного та обґрунтованого фінансування, формування ефективної системи 
механізмів. Проаналізовано ситуацію, пов'язану з формуванням сфери корпоративного управління в нашій країні, відзначено 
значну кількість проблем і неурегульованих питань, а також пропозиції щодо їх вирішення. Запропоновано елементи 

удосконалення засад корпоративного управління з переносом акцентів на задоволення інтересів акціонерів. Сферою 
застосування результатів дослідження є діяльність українських корпорацій. Результати дослідження можуть бути використані 
також акціонерами, фінансовими структурами, інвестиційними фондами, менеджментом компаній для практичного 

використання у своїй діяльності, а також для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів для вивчення теоретичних  
основ корпоративного управління. 

06.18.03.0559/215206. Планування економічного розвитку підприємства. Сєркова Г.М. // Проблеми і перспективи розв. 

підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.76-80. - укр. УДК 658:338.2. 
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Актуальною проблемою сучасності є забезпечення стабільного економічного розвитку підприємства, що зумовлює зростання 

ролі планування як основи прийняття управлінських рішень. Як показує аналіз, підприємства, які стали менше уваги приділяти 
прогнозуванню і плануванню своєї діяльності, в своїй значній більшості опинилися у важкому фінансовому положенні або стали 
банкрутами. Метою статті є дослідження планування економічного розвитку підприємства як основи прийняття управлінських 

рішень. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові і спеціальні методи: історизму, аналізу, синтезу, дедукції та 
індукції, наукової класифікації та групування, експертних оцінок, техніко-економічного аналізу тощо. В статті визначено, що 
планування є центральною ланкою господарського механізму управління та регулювання виробництва. Встановлено 

головними завданнями при розробці річного плану є мобілізація внутрішніх резервів підприємства на збільшення виробництва і 
реалізації продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, зростання продуктивності праці, зниження собівартості 
продукції і якнайповніше використання ресурсного потенціалу, збільшення прибутку (валового доходу), підвищення рівня 

рентабельності виробництва, зростання добробуту працівників підприємства. Наведено перелік основних розділів плану 
економічного розвитку за іншими джерелами та підкреслено відсутність єдиної думки щодо розділів і показників плану. 
Наголошено, що система показників планів розділена за економічним змістом на натуральні і вартісні; за економічним 

призначенням на кількісні та якісні; за способом характеристики предмета на абсолютні і відносні. Виділено методи планування 
(балансовий, розрахунково-аналітичний, економіко-математичний, графоаналітичний і програмно-цільовий) та розкрито їх 
сутність. 

06.18.03.0560/215207. Основи формування системи менеджменту інформаційної безпеки підприємства. Маркіна І.А., Дячков 
Д.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, 
С.80-88. - укр. УДК 004.056.5. 

У статті розглянуто передумови формування системи інформаційної безпеки підприємства та визначено особливості 
управління нею, що пов'язані з постійним розвитком інформаційної інфраструктури підприємства, наданням різних видів 
інформаційних сервісів, автоматизації фінансової та виробничої діяльності, а також бізнес-процесів сучасної організації. 

Визначено дуальність поглядів на процес формування системи інформаційної безпеки підприємства: які, з однієї сторони - 
обумовлені обов'язковістю виконання вимог стандартів, нормативів, процесів ліцензування, тощо; з іншого - розумінням 
власника або вищого керівництва організації необхідності впровадження системи захисту інформації. Тому метою статті стало 

визначення вимог до формування ефективної моделі інформаційної безпеки підприємства та аналіз особливостей її 
формування. Відповідно до встановленої мети розглянуто та охарактеризовано основні драйвери формування системи 
інформаційної безпеки підприємства, серед яких провідне місце займають: необхідність відповідності різним нормативним 
актам, а також захист приватних та корпоративних даних. На основі проведеного аналізу сучасних підходів до визначення 

сутності інформаційної безпеки, на основі узагальнення теоретичних положень та досвіду функціонування організацій 
запропоновано систему інформаційної безпеки підприємства розглядати як модель інформаційного протиборства з факторами 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Відповідно, елементом новизни стало формування моделі системи менеджменту 

інформаційної безпеки підприємства на основі ризик-орієнтованого підходу з врахуванням рекомендацій ISO / IEC 27003 
"Information technology - Security techniques - Information security management system implementation guidance". Запропоновано 
етапи формування системи менеджменту інформаційної безпеки суб'єкту господарювання, що об'єднуються за трьома 

основними напрямами: встановлення сфери застосування і політики системи менеджменту інформаційної безпеки 
підприємства, вибір захисних заходів на основі системи ризик-менеджменту та отримання схвалення керівництва для 
впровадження засобів та формування заходів обробки ризиків та формулювання рівня можливості застосування вимог з 

каталогів вимог вітчизняних та міжнародних стандартів. 

06.18.03.0561/215209. Определение обобщенного уровня имиджа предприятия. Фёдорова В.А. // Проблеми і перспективи розв. 
підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.92-97. - рос. УДК 339.138. 

В статье приведен анализ различных подходов к определению уровней внешнего и внутреннего имиджа предприятия. Данный 
анализ показал, что в настоящее время отсутствуют рекомендации относительно того, как определить обобщенный уровень 
имиджа. Это, в свою очередь, затрудняет решение другой задачи - разработки стратегии формирования имиджа предприятия. 

В связи с этим основной целью исследования является определение обобщенного уровня имиджа предприятия. В основу 
решения поставленной цели положено построение матрицы определения обобщенного уровня имиджа предприятия путем 
сопоставления имиджа по мнению потребителей (внешнего имиджа) и имиджа по мнению работников предприятия 

(внутреннего имиджа). В соответствии с данной матрицей выделены девять уровней имиджа предприятия, характерных для 
различных стадий его жизненного цикла. Так, низкий уровень имиджа характерен для стадий зарождения или спада, средний - 
для стадии роста и высокий - для стадии зрелости жизненного цикла предприятия. Для каждого обобщенного уровня имиджа 

предприятия установлен диапазон измерения внутреннего и внешнего имиджа, приведена его характеристика, а также 
возможные действия руководства по улучшению имиджа предприятия. На основе построения матрицы определения 
обобщенного уровня имиджа предприятия представляется возможным разработать стратегию формирования имиджа, 

учитывающую интересы, как потребителей услуг, так и работников предприятия. 

06.18.03.0562/215211. "Ризик-менеджмент" як якісно перетворюючий процес в економіці підприємства. Карташов С.В. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.104-

111. - укр. УДК 65.01.290. 
Розроблено методологічні підходи до комплексної діагностики "ризик-менеджменту" підприємств за умов зростання 
невизначеності ринкового середовища та кризових явищ у виробничій діяльності підприємств. Надано класифікацію найбільш 

поширених видів ризику, вказано на залежність та вплив ризику на методи управління підприємствами, на формування 
особливостей "ризик-менеджменту" підприємств у умовах посилення ринкової конкуренції та структурних змін як регіонального, 
так і національного рівнів. Обґрунтовано сутність "ризик-менеджменту" підприємств в умовах нестабільності ринкової 

кон'юнктури, посилення впливу зовнішніх факторів на виробничу діяльність підприємств. На основі визначення сутності та 
значимості ризику розроблені заходи щодо оціни ризику та встановлення політики нейтралізації ризиків, обґрунтовано сутність 
політики ризикових заходів та політики профілактики ризиків на підприємствах. Ризики можуть бути об'єднані у певні групи за 

напрямками їх виникнення та подальшої дії. Більшість наведених ризиків, мають складні форми, як за напрямками дії, так і за 
формою реалізації. В статті виділено ризики законодавчо-політичні. Виникнення та дія цих ризиків пов'язана з нестабільним 
макроекономічним середовищем, яке викликане нерішучістю та некомпетентністю у діях законодавчої та виконавчої влади, 

політичною нестабільністю, бездіяльністю державних органів влади та місцевих органів влади, які не підтримують та не 
забезпечують стабільність у сфері виробництва підприємств. Також розкрито ризики організаційно-управлінські. Стан сучасної 
організації та управління виробництвом відрізняється багатьма ризиками, серед яких, в першу чергу, слід виділити 

незахищеність промислової власності. Особливої уваги заслуговують ризики фінансово-економічні. Уникнення таких ризиків 
неможливе без оцінки цілого ряду факторів, які пов'язані з надходженням коштів на баланс підприємства, напрямків грошових 
потоків, курсу вітчизняної валюти, цінової політики підприємств та головного, мабуть фактора - фіскальної політики держави 

відносно виробників. Фіскальна політика держави принципово змінює стан сучасних підприємств, посилюючи їхні ризики.  
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06.18.03.0563/215216. Особливості діяльності спеціалізованих підприємств і організацій в контексті підвищення 

конкурентоспроможності. Наумік-Гладка К.Г., Ткацевич К.А. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: 
Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.2, С.18-22. - англ. УДК 658.11. 
Ключова ідея цієї статті характеризується аналізом основних особливостей діяльності спеціалізованих підприємств в 

туристичній галузі. Мета полягає в тому, щоб визначити сучасні критерії класифікації для суб'єктів господарської діяльності на 
ринку туристичних послуг та виявити особливості діяльності муніципальних підприємств на туристичному ринку України. 
Наведено порівняльні характеристики та розроблена класифікація підприємств в туристичній галузі на національному рівні. 

Сфера діяльності комунальних (муніципальних) підприємств в сфері туризму на місцевому ринку на місцевому ринку також 
розглянута авторами. Отримані результати можуть бути реалізовані в організації та у плануванні стратегій розвитку туризму на 
місцевому та урядовому рівнях. Висновки статті свідчать, що така організаційно-правова форма діяльності як муніципальна 

організація виступає як монопольна структура на ринку Харкова. Прибутки від діяльності таких організацій надходять до 
державного бюджету, і це позитивно впливає на всю ситуацію в секторі послуг України. Вона також допомагає підтримувати 
індустрію туризму і туристичних потоків в Україні. Комплексний підхід до організації діяльності суб'єктів господарювання може 

бути охарактеризований як позитивний, так як господарська діяльність такої форми має високий рівень 
конкурентоспроможності на ринку. Цей аспект також було досліджено та розглянуто авторами в цій статті. 

06.18.03.0564/215218. Оцінка іміджу підприємства. Устенко А.О., Перевозова І.В., Малинка О.Я. // Проблеми і перспективи розв.  

підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.2, С.34-40. - укр. УДК 339.138. 
Метою статті є дослідження, групування й характеристика підходів до оцінки іміджу підприємства. Методологічною основою 
дослідження є загальнонаукові і спеціальні методи: історизму, аналізу, синтезу, дедукції та індукції, наукової класифікації та 

групування, експертних оцінок, техніко-економічного аналізу тощо. В процесі дослідження виявлено, що на сьогодні немає 
універсальної методики, спроможної в комплексі оцінити імідж підприємства. Результатом роботи є узагальнення існуючих 
методів оцінки іміджу підприємства, об'єднання їх за групами якісних та кількісних, оцінки на основі традиційних фінансово-

економічних показників та комплексного підходу, а також обґрунтування, коли є доцільним використовувати той чи інший підхід. 
Зокрема, якісні методи орієнтовані на виявлення глибинних, неусвідомлюваних характеристик свідомості індивідів, їхнє основне 
призначення - визначення символічного значення, вербалізація образів, почуттів та емоцій, виявлення мотивів, взаємозв'язку 

емоційного та логічного. Кількісні методи у дослідженні іміджу в основному зводяться до інтерв'ю та анкетування й 
застосовуються для оцінки значимості якісних характеристик. Основне завдання методики оцінки іміджу за основними 
фінансово-економічними показниками - розрахунок та інтерпретація тих показників, які постійно розраховуються в ході обліку й 
оцінки господарської діяльності, а отже, не потребують додаткових витрат часу і коштів для оцінки іміджу підприємства. 

Комплексна методика дає змогу загалом оцінити імідж організації, який сформований за певний період часу з урахуванням 
чинників, які впливають на його формування. Застосування тієї чи іншої методики визначається специфікою ринкової діяльності 
підприємства. 

06.18.03.0565/215219. Економічна сутність капіталу підприємства як об'єкту управління. Чемчикаленко Р.А. // Проблеми і 
перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.2, С.41-45. - укр. УДК 
658.14. 

Статтю присвячено проблемі трактування сутності терміну "капітал" в процесі управлінням його структурою. Метою 
дослідження є визначенні сутності капіталу в контексті управління його структурою. Методами дослідження є методи аналізу, 
синтезу, наукової абстракції, логічного узагальнення, історичний метод та морфологічного аналізу. Результатами дослідження 

є впорядкування генезису розвитку трактування сутності терміну "капітал" в залежності від панування певної економічної теорії ; 
виявлення існування трьох принципових форм існування капіталу підприємства: грошової, матеріально-ціннісної та 
інтелектуально-людської; встановлення можливості трансформації відповідних форм існування капіталу одна в одну. 

Визначено ситуаційність сприйняття сутності терміну "капітал" в залежності від об'єкту управління. Також визначено, що в 
процесі свого використання капітал проявляє всі ознаки не тільки економічного, але й, значною мірою, соціального та навіть 
демократичного феномена. Як головна економічна база створення й розвитку підприємства, капітал у процесі свого 

формування й подальшого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу й характеризує загальну 
вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів й надалі 
приносять вигоду їх власнику. В свою чергу в умовах формування структури капіталу для ефективної роботи підприємства 

необхідно забезпечити співвідношення його складових у відповідності до ситуації на ринку та внутрішнього стану підприємства. 
Дані наукові результати можуть бути застосовані як предмет для розроблення заходів з підвищення ефективності формування 
капіталу підприємства. 

06.18.03.0566/215220. Податкові, кредитні та інтелектуальні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: досвід 
економічно розвинутих країн. Дідик А.М. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. 
автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.2, С.45-49. - укр. УДК 334.71:[33.02+316.4.063]. 

У статті із використанням методів порівняльного аналізу, систематизації, узагальнення та експертних оцінок проаналізовано й 
узагальнено успішний досвід економічно розвинутих країн у сфері формування і використання податкових, кредитних та 
інтелектуальних важелів забезпечення полівекторного розвитку підприємств. Обґрунтовано доцільність розгляду цієї проблеми 

з огляду на динамічність бізнес-середовища в Україні та світі. Наголошено на тому, що в економічно розвинутих країнах 
реалізовано чимало успішних проектів у сфері формування і використання податкових, кредитних та інтелектуальних важелів 
забезпечення полі-векторного розвитку підприємств. Розглянуто досвід економічно розвинутих країн світу у сфері уникнення 

подвійного оподаткування в умовах інтеграційних процесів. Серед інших ініціатив, що сприяють розвитку податкових важелів 
забезпечення полівекторного розвитку підприємств виокремлено й охарактеризовано такі, як: проведення громадських 
обговорень, оптимізування оподаткування, надання рекомендацій для координування спільної економічної політики, обмін між 

країнами успішними рішеннями в податковій сфері тощо. З-поміж успішних кредитних важелів забезпечення полівекторного 
розвитку підприємств в економічно розвинутих країнах світу виокремлено й охарактеризовано такі, як: забезпеченість 
стабільності фінансових ринків і прогнозованість поведінки їхніх учасників, впровадження механізмів п ідвищення довіри бізнесу 

до кредитних інструментів, надання гарантій кредиторам та позичальникам, розвиток практики мікрокредитування підприємств, 
підвищення рівня обізнаності суб'єктів підприємницької діяльності про шляхи кредитування їхнього бізнесу тощо. Серед 
інтелектуальних важелів забезпечення полівекторного розвитку підприємств в економічно розвинутих країнах світу 

виокремлено й охарактеризовано такі, як: впровадження механізмів юридичної захищеності патентів, товарних знаків, 
авторських прав, промислових зразків та інших об'єктів інтелектуальної власності, формування спільної політики захисту прав 
інтелектуальної власності тощо. Перспективи подальших розвідок за проблемою повинні полягати у детальному розгляді умов 

та можливостей використання вищезазначених податкових, кредитних та інтелектуальних важелів в умовах економіки України.  

06.18.03.0567/215222. Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності об'єднання підприємств. Линенко А.В., Цикало 
К.С. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.2, 

С.56-60. - укр. УДК 334.74. 
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Статтю присвячено дослідженню методичних підходів до оцінювання доцільності об'єднання підприємств як способу 

підвищення ефективності їх господарської діяльності, а також аналізу впливу об'єднань на функціонування їх учасників. У 
науковій роботі були розглянуті базові правові основи функціонування підприємств та визначені основні цілі організації 
об'єднань. Виходячи із них були визначені основні ефекти, які отримують дочірні підприємства від приєднання до об'єднання, а 

також загальний вплив об'єднань підприємств на підприємництво та економіку країни. Враховуючи результати проведеного 
теоретичного дослідження, були проаналізовані дані фінансової звітності ПАТ "Кременчуцький завод металевих виробів" (ПАТ 
"КрЗМВ"), що з 2008 р. входить до складу групи ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (ПАТ "КВБЗ"). На основі аналізу, з 

урахуванням інтересів цих підприємств, була визначена доцільність даного об'єднання, проаналізовані ефекти та вплив, яких 
зазнало ПАТ "КрЗМВ" після включення до складу групи. Для цього були визначені основні показники діяльності підприємства до 
та після його об'єднання за 2006-2015 рр. Обрана група показників характеризує головні аспекти діяльності та функціонування 

підприємства: прибутковість, рентабельність, ліквідність, ділову активність та платоспроможність підприємства. Порівняльний 
аналіз економічних показників діяльності ПАТ "КрЗМВ" дав змогу визначити вплив групи на підприємство та обґрунтувати 
доцільність створення об'єднання в цілому. Проведений аналіз показав, що об'єднання позитивно вплинуло на функціонування 

ПАТ "КрЗМВ" унаслідок збільшення обсягів його реалізації, прибутковості та рентабельності його функціонування, покращення 
ліквідності та фінансової стійкості підприємства, навіть не зважаючи на кризові явища в реальному секторі економіки України.  

06.18.03.0568/215225. Моделювання точки беззбитковості виробництва з використанням інформаційних технологій. Скуртол 

С.Д. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.2, 
С.70-75. - укр. УДК 004: 658.28. 
Для визначення перспективності діяльності підприємства важливим є формування інформаційної системи, яка б забезпечувала 

інформацією для прийняття управлінських рішень, щодо доцільності організації бізнесу та оцінки обсягу виробництва продукції. 
У статті означено поняття "інформаційна система" як основи ефективного управління підприємством, зроблено аналіз, 
систематизацію та узагальнення теоретичних питань інформаційних технологій. Здійснено моделювання точки беззбитковості з 

використанням інформаційних систем на підприємствах. Дослідження процесу поведінки параметрів економічної системи 
доцільно проводити з використанням інформаційних систем та комп'ютерних моделей, за допомогою яких можна проводити 
розрахунки неодноразово та наочно побачити результати проведених досліджень. Моделювання точки беззбитковості 

виконувалось із використанням інформаційних систем. З проведеного дослідження видно, що всі параметри моделі є 
динамічними, оскільки зміна показника обсягу виробництва призводить до зміни суми прибутку (збитку) і рівня точки 
беззбитковості. Здійснюючи підбір значення обсягу реалізації продукції, можна визначати обсяг виробництва, при якому 
прибуток буде дорівнювати нулю. Використання оптимізаційних моделей дозволить дослідити ефективність функціонування 

підприємства, виявити резерви зростання результативності діяльності підприємства, сприятиме удосконаленню процесу 
прийняття управлінських рішень. Моделювання процесів діяльності підприємства сприятиме визначенню ефективності 
майбутніх заходів, визначенню оптимальних значень вхідних параметрів, прогнозуванню поведінки суб'єкта господарювання. 

Використання комп'ютерної техніки надасть можливість враховувати велику кількість факторних ознак при створенні різних 
моделей та одержувати кінцевий результат з прийнятною точністю, вчасно та з найменшими затратами фінансових ресурсів.  

06.18.03.0569/215228. Характеристика елементів процесу управління змінами на підприємстві. Курилова Н.М. // Проблеми і 

перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.2, С.84-89. - укр. УДК 
658.018 (045). 
Основні моменти даної статті присвячені розгляду питань, які стосуються проблем формування і виділення елементів процесу 

управління змінами, та надання даним елементам характеристики. Предметом дослідження виступають теоретичні аспекти 
стосовно визначення елементів процесу управління змінами з точки зору впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на 
підприємство. Метою даної статті є є дослідження основних елементів процесу управління змінами на підприємстві та їх 

характеристика. Проведене дослідження теоретичних аспектів визначення елементів процесу управління змінами в вітчизняній 
і зарубіжній науковій літературі показало, що при формуванні процесу управління змінами і вибору елементів даного процесу, 
більше уваги приділяється змінам, сформованим факторами внутрішнього середовища, на відміну від підходів щодо 

управління змінами, сформованими факторами зовнішнього середовища, яким приділяється досить мало уваги. Для 
ефективного проведення змін на підприємстві необхідно поєднувати управління змінами, що виникають всередині 
підприємства з управлінням змінами в зовнішньому середовищі. Тому в статті було виділено два елемента зовнішнього 

середовища - галузь і ринок, до яких приналежне певне підприємство, і два елементи внутрішнього середовища - люди і 
організація. Виходячи з цього було запропоновано виділити наступні елементи процесу управління змінами - трьохмірну карту 
змін, законодавчу базу змін, документальну базу змін та алгоритм процесу управління змінами. Трьохмірна карта змін показана 

у вигляді трикутника. Перший кут трикутника - це ринок (галузь), другий - організація і третій - людина. Наступний елемент 
процесу управління змінами - "Законодавча" база виступає як законодавча основа проведення змін на підприємстві. Третій 
елемент процесу управління змінами - "Документальна" база покликана відображати основні моменти і напрямки проведення 

змін на підприємстві. Останній елемент - алгоритму процесу управління змінами, виступає в якості детально розробленого, 
поетапного плану втілення процесу управління змін в реалізацію. 

06.18.03.0570/215230. Порівняння інвестицій на формування нематеріальних активів в Україні та світі. Горовий Д.А. // Проблеми 

і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.2, С.94-103. - укр. 
УДК 330.322. 
Незаперечним фактом економіки сьогодення є те, що не лише матеріальні, але і нематеріальні здобутки підприємств мають 

певну цінність і здатні приносити йому грошовий дохід. Проте, слід зазначити, що не всі можливі види нематеріальних здобутків  
відображаються зараз на балансі українських підприємств у складі нематеріальних активів (НМА). Метою статті є визначення 
поточних обсягів інвестицій у нематеріальні активи в Україні та порівняння цих обсягів із інвестиціями у НМА в інших країнах 

світу Обсяг коштів, інвестованих у НМА на підприємствах України (особливо у питомій вазі) буде залишатися і надалі 
незначним. І перспективи такого інвестування є досить "туманними", про що свідчать і низька надійність прогнозу питомої ваги 
у трендовій моделі Особливо загрозливою така тенденція постає у порівнянні з аналогічними даними будь-якої іншої країни 

світу, де практика використання НМА є більш розповсюдженою. Аналіз світових тенденцій свідчить, що вартість 
нематеріальних активів у загальній вартості іноземних компаній становить понад 40% (а іноді й до 90%). Але і надвелике 
(більше 50%) вкладання коштів у НМА від обсягу всіх витрат вважати доцільним також не можна, адже свідчить про відхід від 

реальних інвестицій на користь спекулятивних. 

06.18.03.0571/215299. Вплив організаційної культури на процес підбору та відбору персоналу організації. Сливка О.А. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.45-50. 

- укр. УДК 005.73:331. 
У статті розглянуто вплив організаційної культури на процес підбору та відбору персоналу на різних етапах розвитку 
підприємства. Результати дослідження отримані на основі аналізу теоретичних аспектів формування та розвитку організаційної 

культури та вивчення основних процесів, пов'язаних із підбором та відбором персоналу на підприємствах. На даний час, 
розглянуті аспекти впливу організаційної культури на процес підбору та відбору персоналу на різних етапах розвитку організаці ї 
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не отримали широкого вивчення. Предметом дослідження є розгляд процесу впливу організаційної культури на формування 

вимог до кандидатів у процесі відбору та підбору персоналу на різних етапах розвитку організації. Метою статті є вивчення 
впливу організаційної культури підприємства на процес відбору персоналу на різних етапах розвитку організації. Методичними 
засадами дослідження є системний підхід до вивчення, узагальнення та аналізу сучасних наукових підходів до формування 

організаційної культури та її впливу на процес підбору та відбору персоналу. Організаційна культура організації є певним 
індикатором відображення успішності підприємства та сталого його розвитку. Безумовно, вона впливає на задоволеність 
працею найманих працівників та її необхідно враховувати у процесі здійснення підбору та відбору персоналу. Для багатьох 

підприємств України характерна досить висока текучість кадрів, яку пов'язують не лише з низькою заробітною платою та 
умовами праці, але й з неможливістю працівника пристосуватися до організаційної культури підприємства. В процесі 
дослідження з'ясовано, що для успішного процесу найму працівника на вакантну посаду необхідно врахувати основні елементи 

організаційної культури у процесі підбору та відбору персоналу. У перелік вимог до оцінки кандидата повинні бути включені 
вимоги до поведінки та внутрішніх установок, які визначають рівень його відповідності організаційній культурі. З'ясовано, що 
вплив організаційної культури на процеси підбору та відбору персоналу змінюється в залежності від стадій розвитку організації . 

06.18.03.0572/215300. Условия реализации эффективных межличностных отношений между работниками в бизнесе. Лысанова 
А.М., Киреева М.П. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 
№3(14), т.2, С.50-54. - рос. УДК 331.103.15. 

В статье раскрыты особенности реализации эффективных межличностных отношений между работниками трудового 
коллектива, занятого в конкретном бизнесе. При этом установлен приоритетный критерий реализации межличностных 
отношений, возникающих между работниками конкретного бизнеса. Установлена также приоритетная цель совместной 

трудовой деятельности работников и определяющая в конечном итоге уровень реализации их совместного функционирования. 
В этой связи дано определение трудового коллектива как сложного саморазвивающегося целостного явления состоящего из 
некоторых элементов, относящихся к совместной деятельности работников этого трудового коллектива. Определено понятие 

структурообразующих факторов функционирования трудового коллектива, которые в конечном итоге влияют на 
эффективность реализации межличностных отношений, возникающих между работниками трудового коллектива в процессе 
совместной деятельности. Показана значимость такого понятия как инфраструктура трудового коллектива и ее роль в 

реализации эффективных межличностных отношениях между работниками в бизнесе. Установлены условия эффективной 
реализации межличностных отношений между работниками в процессе их совместной трудовой деятельности. Предложение 
состоит в выявлении и использовании условий реализации эффективных межличностных отношений между работниками в 
бизнесе с учетом их уровня притязаний, который во многом зависит от успешности достижения приоритетной цели 

функционирования конкретного бизнеса. Эффективность реализации межличностных отношений между работниками 
трудового коллектива изначально определена ведущим критерием, который обозначен как функциональное назначение 
конкретного бизнеса. Рассмотрена роль и значимость наличия и эффективности взаимодействия формальных и 

неформальных связей трудового коллектива, задействованного в конкретном бизнесе. Установлены структурообразующие 
факторы формирования и функционирования трудового коллектива. На их основе определены виды социумов, который 
формируют формальную и неформальную структуру управления трудовым коллективом (формальные и неформальные 

связи). Проведены исследования и установлены условия эффективной реализации межличностных отношений между 
работниками в процессе их совместной трудовой деятельности. При этом установлена значимость каждого из направлений, 
условий успешной реализации взаимодействия работников трудового коллектива. В конечном итоге правильная реализация 

обозначенных условий эффективности межличностных отношений между работниками позволит определить эффективную 
мотивацию как отдельного работника, так и каждого социума, а также в целом трудового коллектива. 

06.18.03.0573/215302. Способи захисту прав інтелектуальної власності на інноваційний продукт: компаративний аналіз. 

Заріпова А.О. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 
№3(14), т.2, С.61-66. - укр. УДК 347.77. 
Дана стаття присвячена питанню захисту прав інтелектуальної власності на інноваційний продукт. Оскільки інноваційний курс 

розвитку багатьох підприємств набуває дедальшого поширення, а інновація є засобом генерування вищих прибутків та загалом 
- досягнення вищих показників ефективності й результативності, постає питання необхідності захисту прав інтелектуальної 
власності на інновацію. Таким чином, метою статті є дослідження сутності інтелектуальної власності, принципів захисту прав 

інтелектуальної власності на інноваційну розробку, винахід, а також аналіз основних способів захисту прав на інноваційний 
продукт. Предметом статті виступає сукупність теоретичних та методичних питань щодо аспектів захисту прав інтелектуальної 
власності на інноваційний продукт. В процесі дослідження проблемних питань статті було досягнуто висновку, що серед 

чотирьох способів захисту прав інтелектуальної власності на інновацію найбільший ступінь захищеності досягається за рахунок 
офіційної реєстрації винаходу. Це можливо одним із методів: реєстрація авторських прав, патентування або реєстрація 
торгової марки. Четвертий метод - комерційна таємниця - передбачає більше ризиків, і захищеність завершується з моменту 

розголошення таємної інформації. Окрім методів захисту прав на інноваційний продукт, було розглянуто десять принципів, за 
рахунок яких забезпечується цей захист. Дані принципи певною мірою регламентують досліджувані методи. В них 
наголошується на тому, що до самого процесу встановлення прав на розробку, варто підходити системно: важливо не лише 

безпосередньо створити продукт, а й дослідити ринок на наявність аналогій, провести аналіз існуючих патентів на схожість, 
правильно підійти то встановлення прав інтелектуальної власності з юридичної точки зору, залучаючи до цього спеціалістів. 

06.18.03.0574/215308. Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства. Костенко Ю.О. // 

Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.93-99. 
- укр. УДК 657; 311.216; 336.717.6. 
Основним фактором, який в основній мірі характеризує діяльність підприємства, є фінансовий результат. Отриманий 

фінансовий результат визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його 
основних засобів, впровадження нових передових технологій тощо) і створює запас фінансової стійкості. Облік є досить 
складною інформаційною системою у якої важливою складовою є облік фінансових результатів адже вона накопичує данні 

щодо доходів і витрат на основі яких формується фінансовий результат діяльності підприємства. Для покращення обліку 
фінансових результатів важливим чинником є аналіз сучасних тенденцій шляхів удосконалення обліку фінансових результатів 
на підприємствах. Предметом дослідження є обліково-аналітичні процеси покращення формування фінансових результатів 

діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Метою статті є дослідження сутності економічної дефініції 
"фінансовий результат" і аналіз тенденцій шляхів удосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства. В 
процесі написання даної статті були використані наступні методи теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, 

узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, та спостереження. За результатами дослідження доцільно вважати, 
що фінансовий результат формується шляхом співставлення доходів і витрат суб'єктів господарювання (результатом 
співставлення є прибуток або збиток) який приводить до зміни власного капіталу (прибуток до зростання, збиток до 

зменшення). Аналіз наведених шляхів удосконалення показав, що основними об'єктами удосконалення є рахунки 79 "Фінансові 
результати", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 73 "Інші фінансові доходи" та 71 "Інший операційний дохід". Ще 
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одним шляхом удосконалення обліку фінансових результатів є використання елементів управлінського обліку, а саме 

створення на підприємствах центрів відповідальності. 

06.18.03.0575/215309. Організаційно-економічний механізм антикризового управління на підприємстві. Мельниченко О.О. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.99-

104. - укр. УДК 338. 
В статті доведено актуальність розробки організаційно-економічного механізму антикризового управління на промисловому 
підприємстві в умовах нестабільності економічного стану в Україні, що відобразилася на ефективності функціонування 

господарюючих суб'єктів. Наведено огляд досліджень з обраної тематики, окреслено основні наукові надбання та недостатньо 
розроблені питання. Метою статті є розробка організаційно-економічного механізму антикризового управління на 
промисловому підприємстві, що враховуватиме поточні проблеми господарювання та дозволить охопити найважливіші бізнес-

процеси підприємства. В статті наведено базові положення здійснення антикризового управління на підприємстві, що 
включають його мету, завдання, актуальність запровадження, інструменти та індикатори результативності . В статті 
запропонований організаційно-економічний механізм антикризового управління на промисловому підприємстві, який базується 

на врахуванні окремих бізнес-процесів підприємства, видів антикризового управління за глибиною поширення кризи та 
проведенні заходів з оцінки імовірності настання кризи, заходів із її запобігання та подолання й прогнозування розвитку кризи в 
майбутньому та її впливу на господарський стан підприємства. 

06.18.03.0576/215311. Шляхи удосконалення системи управління ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання. 
Прокопенко М.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 
№3(14), т.2, С.109-113. - укр. УДК 330.338. 

У представленій статті розглядається ряд питань, пов'язаних з виникненням та деякими соціально - економічними аспектами 
ризиків промислового підприємства. Висвітлено перелік методичних та прикладних принципів ефективного управління ризиком 
які включають соціально-мотиваційні, виробничо-управлінські, майнові та фінансово-страхові інструменти. У статті 

розглядаються основні методики зменшення та стримування ризиків промислового підприємства, стратегія і тактика політики 
управління ризиком. Розглянуті основні суб'єкти та об'єкти формування ризику як підприємства, так і національної економіки в 
цілому, механізм формування ризику в залежності від ринкової ситуації. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

національної економіки стає пріоритетним завданням в умовах постійно зростаючої невизначеності, обумовленої політичними і 
економічними факторами. Зміни в політичних уподобаннях, негативна динаміка на ринках економічних ресурсів призводять до 
зниження темпів зростання практично за всіма промисловим галузям, і навпаки, формування передумов для сталого розвитку 
промисловості країни є об'єктивним фактором ризикозахищеності і безпечного розвитку всіх суб'єктів економіки. Забезпечення 

економічної ризикозахищеності - це гарантія незалежності країни, умова стабільності й ефективної діяльності промисловості, 
досягнення успіху в соціальній та інших сферах діяльності. Промисловість є один з найважливіших елементів національної 
економіки, і, отже, поняття національної ризикозахищеності буде не повним без оцінки ризикологічних проблем промислового 

виробництва, його стійкості при можливих зовнішніх і внутрішніх загроз. Саме тому забезпечення економічної 
ризикозахищеності належить до числа найважливіших національних пріоритетів будь-якої країни і її суб'єктів. Особливе 
значення в сучасних умовах надається вдосконаленню системи управління ризиками промислових підприємств. Визначення 

перспектив розвитку промисловості, якісна ідентифікація ризиків, визначення розміру ймовірних втрат, розробка заходів 
превентивного протидії ризикам - пріоритетні напрямки забезпечення сталого розвитку промисловості. 

06.18.03.0577/215317. Концептуальні принципи стратегії забезпечення конкурентних переваг підприємства. Буднік М.М., 

Синьогуб А.Є. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 
№4(15), т.1, С.40-45. - укр. УДК 005.936.3 (- 021.475.2). 
Ключова ідея статті полягає у визначенні сутності категорій "конкуренція" та "конкурентоспроможність підприємства", надано 

визначення конкурентних переваг та їх роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Метою дослідження є 
обґрунтування концептуальних характеристик конкурентних переваг підприємства та визначення складових стратегії їх 
забезпечення. Найважливіша проблема будь-якого підприємства, що працює в сучасних умовах, - це проблема його виживання 

і забезпечення безупинного стратегічного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні й реалізації 
конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої й ефективної конкурентної 
стратегії підприємства. Стратегія є об'єктивною засадою для формування відповідей на такі важливі для підприємства питання: 

в якій галузі або на яких ринках повинне функціонувати підприємство; як розподілити найефективніше обмежені ресурси; як 
вести конкурентну боротьбу. Висновки статті свідчать, що задля досягнення конкурентоспроможним на ринку, підприємство 
повинно мати унікальні конкурентні переваги. Це так звані переваги стратегічного рівня. Завдяки перевагам у наявних ресурсах 

чи перевагам, що забезпечують операційну ефективність, можна досягнути лише тимчасового результату, а в сучасних умовах 
цього не достатньо. Тому важливим напрямом формування конкурентних переваг є розроблення ефективної стратегії розвитку, 
яка базуватиметься на унікальному позиціонуванні підприємства, орієнтації на унікальні види діяльності. Саме це дасть змогу 

забезпечити довгострокові конкурентні переваги. 

06.18.03.0578/215320. Корпоративна соціальна відповідальність як один із ключових інструментів успішного ведення бізнесу. 
Лагута Я.М. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 

№4(15), т.1, С.57-63. - укр. УДК 005.35. 
Визначено основні характерні риси корпоративної соціальної відповідальності. Наведено коротку історичну довідку про причину 
виникнення та розвиток теорії КСВ в світі. Проведено аналіз діючого стандарту ISO 26000 із включеним до нього поняттям про 

КСВ та можливим ефектом від впровадження на підприємствах. Розглянуто сутність концепції заінтересованих сторін, 
наведено узагальнене групування стейкхолдерів за ознаками. Також наведено моделі корпоративної соціальної 
відповідальності зі специфікою їх застосування відповідно до характеру прояву. Наведено характеристику принципів КСВ, які 

дозволять підвищити ефективність ведення бізнесу та забезпечити зростання іміджу серед споживачів. Розглянуто основні 
методи які застосовуються, як на світових так і на вітчизняних підприємствах. Сформульовано висновки щодо майбутнього 
очікуваного ефекту відповідно до кожного із суб'єктів КСВ відносин, який може проявитися прямо та опосередковано: зі сторони 

акціонерів та інвесторів відбудеться підвищення результативності діяльності підприємства, що в свою чергу призведе до 
покращення умов праці, заробітної плати для працівників та задоволення потреби споживача в результаті отримання якісного 
товару чи послуги; для інших учасників - громад, урядових організацій, громадських організацій та міжнародних інституцій 

впровадження КСВ дасть змогу підвищити культурний рівень суспільства, підтримку науково-технологічного розвитку, 
збереження екології та оптимізації природокористування, посилення конкурентних позицій та економічної стабільності держави.  

06.18.03.0579/215322. Розвиток системи управління інтелектуальними інвестиціями на підприємствах України. Анісімова О.М., 

Горячова Н.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 
№4(15), т.1, С.68-73. - укр. УДК 65.01.001.8. 
Предметом роботи є розробка системи розвитку управління інтелектуальними інвестиціями на підприємствах України. Метою 

роботи є визначення теоретико-методологічних та методичних положень, а також рекомендацій до управління кадровим 
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потенціалом інтелектуальними інвестиціями на підприємствах. Досягненням мети роботи є визначення та зв'язок основних 

понять та категорій які висвітлюють управління інноваційним розвитком на підприємствах. Досліджується зв'язок інноваційного 
розвитку з економічною безпекою на підприємствах України. Також досліджується визначення тенденцій інноваційного розвитку 
на підприємствах. Методичним проведенням роботи є проведення інформаційної бази дослідження в сучасній економічній 

теорії у працях вітчизняних та закордонних вчених з розвитку управління інтелектуальними інвестиціями. В досліджені були 
використанні наступні методи: макроекономічний та мікроекономічний. Макроекономічний для дослідження механізму 
реалізації наукового процесу. Мікроекономічний застосовується в досліджені конкурентоспроможності господарської діяльності. 

У роботі розроблено авторами схему механізму інноваційного розвитку на підприємствах як зв'язку локальних управлінських 
механізмів, де основну роль відведено інформаційно-аналітичному забезпеченню. Досліджено поняття терміну інноваційний 
розвиток, інноваційний процес та управління інноваційним процесом. А також обґрунтовано теоретико-методологічну базу, 

методичні положення та рекомендації що до управління інноваційним розвитком на підприємствах. Сферою застосування 
результатів дослідження є діяльність підприємств України. Результати досліджень можуть бути використані керівниками 
підприємств, менеджерами, фінансовими підрозділами підприємств для запровадження управління інноваційним розвитком 

підприємств України та їх аналітичних інструментів, які дозволять керівникам підприємств удосконалити процес управління 
інноваційним розвитком, а також оцінити загрози та ризики які виникають на підприємстві, а також для студентів для вивчення 
теоретичних основ управління інноваційним розвитком. 

06.18.03.0580/215323. Механізм формування аналітичного забезпечення оцінки фінансової безпеки підприємства. Антонова 
О.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, 
С.73-78. - укр. УДК 336.02. 

В статті досліджено теоретичні та практичні аспекти формування інформаційного забезпечення оцінки фінансової безпеки 
підприємства. Метою статті є обґрунтування механізму формування аналітичного забезпечення оцінки фінансової безпеки з 
урахуванням галузевих особливостей. Об'єктом дослідження є процес відбору та формування системи індикаторів оцінки 

фінансової безпеки підприємства за критеріальним підходом. Теоретичною основою дослідження стали монографії, наукові 
статті провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблематики фінансової безпеки. Методологічною основою дослідження є 
загальнонаукові методи проведення досліджень, зокрема методи: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. 

Прикладні аспекти вивчалися із застосуванням економіко-статистичних методів збору й обробки інформації; методів 
системного і комплексного аналізу інструментарію нечіткої логіки. Обґрунтовано, що ефективність процесу оцінки фінансової 
безпеки підприємства залежить від обсягу й якості її аналітичного забезпечення. Запропоновано аналітичну систему 
показників-індикаторів для оцінки фінансової безпеки підприємств, яка є вхідною інформаційною базою аналітичного 

забезпечення даного процесу. 

06.18.03.0581/215324. Методичні аспекти обліку і аналізу дебіторської заборгованості підприємства. Бунда О.М., Пірхун М.О. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.78-83. 

- укр. УДК 657.21. 
У статті охарактеризовано обліково-аналітичні процедури щодо дебіторської заборгованості на підприємстві. Метою статті є 
дослідження методичних аспектів обліку і аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві. Для досягнення поставленої 

мети в роботі використано систему загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: для визначення економічної  сутності 
дебіторської заборгованості - методи індукції й дедукції, абстрагування, аналогії, аналізу і синтезу та узагальнення; для 
проведення аналізу дебіторської заборгованості - коефіцієнтний, елімінування, статистичний; для підведення підсумків - 

абстрактно-логічні методи та узагальнення. Дебіторська заборгованість - це сума заборгованостей підприємству (організації) 
від юридичних або фізичних осіб (дебіторів), виникає внаслідок господарських стосунків між ними. Дебіторська заборгованість є  
одним із різновидів активів підприємства, який може бути реалізований, переданий, обміняний на майно, продукцію, результати 

виконання робіт або надання послуг тому потребує чіткого контролю та аналізу. У залежності від розміру дебіторської 
заборгованості, термінів її погашення, а також від того, яка ймовірність непогашення заборгованості, можна зробити висновок 
про стан оборотних коштів підприємства та стратегію його розвитку. Охарактеризовано облік, класифікацію та аналіз стану 

дебіторської заборгованості підприємства. Висвітлено методичні аспекти аналізу дебіторської заборгованості, які надають 
достовірні і правдиві результати фінансових звітів на підприємстві. Проведено визначення частки сумнівної та безнадійної 
заборгованості у загальному обсязі дебіторської заборгованості та аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства. 

Основною метою проведених аналітичних процедур щодо дебіторської заборгованості підприємства є виявлення негативних 
для його фінансового стану тенденцій, пошук резервів підвищення ефективності діяльності, обґрунтування прийняття 
управлінських рішень, моніторинг різних аспектів діяльності підприємства, доцільність нововведень.  

06.18.03.0582/215328. Шляхи удосконалення аналізу фінансових ризиків корпорації. Прокопенко М.В. // Проблеми і перспективи 
розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.97-102. - укр. УДК 330.338. 
Зростання уваги до проблем управління ризиками корпоративного сектора економіки об'єктивно обумовлений процесами що 

відбуваються як в сучасній українській економіці, так і на світовому ринку. В цілому очевидно, що ризикова ситуація у 
вітчизняному корпоративному секторі якісно відрізняється від європейської або американської у бік більшої складності і 
невизначеності. Відповідно, і важливість питань управління ризиками об'єктивно набуває все більшого значення яке зростатиме 

і в майбутньому. Крім того, особливістю ризик-менеджменту в нашій країні є те, що в силу специфіки вітчизняного ринку 
механізми управління ризиками повинні забезпечувати участь багатьох чинників в рішенні завдань ефективної організації 
контролю ризику. Слід підкреслити, що в сучасних умовах науково-обґрунтованим і потенційно-ефективним є управління 

фінансовими ризиками корпорацій, дія яких на бізнес і суспільство підпорядкована певним об'єктивним закономірностям. Ці 
закономірності можуть бути виявлені у рамках економічного аналізу і описані за допомогою математичного інструментарію. У 
наш час розроблені різноманітні методики діагностики ризику банкрутства підприємств, що передбачає можливість 

використання цих методик для аналізу корпоративних фінансових ризиків. Широко використовуваними західними методиками 
прогнозування ризику банкрутства є моделі Альтмана, Лиса і Таффлера. Відомими методиками є двохфакторна і 
чотирьохфакторна моделі прогнозування ризику банкрутства. Проте варто відмітити, що в зарубіжних моделях не враховується 

увесь спектр ризикоутворюючих чинників, властивих вітчизняним умовам: економічна обстановка в країні, темпи інфляції, 
умови кредитування, особливості податкової системи і т. д. Тому для більшої об'єктивності фінансовий стан корпорації 
необхідно оцінювати за допомогою декількох методів інтегральної оцінки, які повинні пройти перевірку на адекватність і 

застосовність у вітчизняних умовах господарювання. 

06.18.03.0583/215409. Мотивація співробітників, які працюють на закордонному ринку. Горовий Д.А., Горова К.О., Задорожня 
А.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.2, 

С.13-19. - укр. УДК 331.101.3. 
В сучасних умовах саме управління співробітниками багато в чому забезпечує конкурентоспроможність підприємств і 
стабільність їх підприємницького успіху. Особливо, якщо співробітники є іноземцями, або резидентами, що працюють на 

закордонному ринку. Знання мотиваційних установок такого працівника, уміння їх формувати і направляти відповідно до 
особистих цілей і завдань компанії являється найважливішим питанням сучасного бізнесу. Метою статті є аналіз мотиваційних 
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процесів на закордонному ринку та визначення оптимальних та дієвих мотиваторів для робітників. Зокрема, для вирішення цієї 

мети в роботі розв'язані наступні завдання: 1. розглянуто теоретичні аспекти мотивації трудової діяльності персоналу в різних  
країнах світу; 2. проведена класифікація трудових мігрантів-українців; 3. визначено елементи мотивації праці в країнах з 
розвиненою ринковою економікою; 4. розроблено рекомендації щодо удосконалення мотивації трудової діяльності персоналу. 

Інформаційну базу дослідження становлять публікації з міжнародної економіки, менеджменту та управління персоналом, з 
питань мотивації та стимулювання працівників українських і зарубіжних авторів, результати статистичних досліджень тощо.  

06.18.03.0584/215411. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Кудрявцева О.В., Пономаренко О.І. // 

Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.2, С.26-29. 
- укр. УДК 681.45. 
Предметом роботи є теоретичні засади формування стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 

Метою роботи є удосконалення методичної бази щодо стратегічного управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства. З метою одержання обґрунтованих висновків у процесі роботи було використане системно-структурний аналіз, 
абстрактно-логічний метод; та метод порівнянь. У роботі запропоновано визначення поняття "стратегія управління 

міжнародною конкурентоспроможністю підприємства"; виділено головний підхід при визначенні ключових пріоритетів 
міжнародної конкурентоспроможності підприємства; надано визначення поняття "компетенція", що виділяється як своєрідний 
ресурс підприємства; сформовано ряд функціональних стратегій; запропоновано процедуру формування і реалізації стратегії 

управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 

06.18.03.0585/215415. Логістична концепція управління підприємницькою діяльністю об'єднаних муніципальних підприємств. 
Майорова І.М. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 

№4(15), т.2, С.44-51. - укр. УДК 656.02. 
Впровадження логістичних підходів в систему муніципального управління набуває певної актуальності на сучасному етапі 
розвитку економіки. Мета статті: дослідити і обґрунтувати доцільність використання логістичних методів і підходів в управлінні 

діяльністю муніципальних об'єднаних підприємств. У дослідженні використано програмно-цільовий підхід до формування 
муніципальних підприємств, що повинно бути спрямовано на вирішення таких задач: оптимізація структури муніципального 
об'єднання підприємств, підвищення ефективності використання усіх видів ресурсів; можливість гнучкого реагування на появу 

нових цілей та здач; збалансованість муніципального попиту на логістичні послуги з технічними та технологічними 
можливостями логістичної муніципальної системи. Саме новизна сучасного підходу до посилення ролі логістики заключається в 
таких положеннях: зміною пріоритетів в господарській практиці суб'єктів господарювання; використання комплексного підходу 
до питань руху матеріальних цінностей в процесі виробництва і особливо муніципального господарства; використанням теорії 

компромісів в діяльності суб'єктів господарювання, яка стала характерною рисою концепції побудови логістичних систем у 
муніципальному просторі; застосуванням теорії загальних витрат, яка дозволяє так перегрупувати витрати в розподіленні, що 
загальний рівень витрат на рух товарів і послуг від виробника до споживача на муніципальному рівні істотно зменшиться.  

06.18.03.0586/215551. Засоби стимулювання збуту та оцінка їх ефективності на підприємстві. Манько Т.А. // Вісник Нац. техн. 
ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, 
№24(1196), С.73-76. - укр. УДК 519.2. 

Метою статті є дослідження та обґрунтування теоретичних положень та вдосконалення науково-методичних рекомендацій 
щодо оцінки ефективності стимулювання збуту на підприємстві. Систематизовано засоби стимулювання збуту на підприємстві, 
узагальнено методичні підходи та обґрунтовано систему показників оцінки ефективності стимулювання збуту на підприємстві.  

06.18.03.0587/215553. Особливості застосування контролінгу в проектних організаціях. Міщенко В.А., Ковальова Н.П. // Вісник 
Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 
2016, №24(1196), С.83-86. - укр. УДК 658.3. 

Розглянуті аспекти застосування контролінгу в проектних організаціях, виявлені найактуальніші інструменти контролінгу та  
критерії їх вибору для проектних підприємств, представлені етапи та особливості їх впровадження та використання. Зроблений 
висновок про необхідність використання сучасного інструментарію контролінгу та недостатню розробленість даної 

проблематики на проектних підприємствах України. 

06.18.03.0588/215554. Роль фінансового контролінгу в управлінні адаптивним підприємством. Олійник Т.В., Сабліна Н.В. // 
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ 

"ХПІ", 2016, №24(1196), С.87-92. - укр. УДК 658.15. 
Фінансовий контролінг розглядається як управлінський інструментом, використання якого дозволяє істотно підвищувати якість 
внутрішнього фінансового контролю, виявляти ризики підприємств і своєчасно адаптивно на них реагувати. Проведене 

дослідження доводить, що фінансовий контролінг комплексно впливає на діяльність адаптивного підприємства і забезпечує 
його функціонування на базі постійних координуючих дій між різними фазами циклу (облік, аналіз, планування, моніторинг і 
контроль). Головне завдання фінансового контролінгу полягає не тільки в контролі, але й забезпеченні взаємозв'язку між 

складовими загальної системи управління адаптивним підприємством. За допомогою системи фінансового контролінгу стає 
можливим виявлення проблем у діяльності адаптивного підприємства та своєчасне їх коригування (до настання кризової 
ситуації). 

06.18.03.0589/215556. Стратегічне планування як процес визначення довгострокових перспектив розвитку підприємства. 
Побірей В.В. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, №24(1196), С.96-99. - укр. УДК 658. 

Проаналізовані та узагальнені підходи до трактування стратегічного планування і запропоновано власне визначення цього 
поняття. Розглянуто і узагальнено підходи до виділення етапів процесу стратегічного планування та визначення їхнього змісту. 
Показано значення диверсифікації для забезпечення довгострокового розвитку підприємств. Представлена систематизація 

цілей і форм диверсифікації діяльності підприємств. 

06.18.03.0590/215560. Особливості стратегічного управління експортною діяльністю підприємств. Федоренко І.А., Гриб А. // 
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ 

"ХПІ", 2016, №24(1196), С.113-117. - укр. УДК 631.1. 
У статті досліджено сутність експортної стратегії підприємств АПК та систематизовано підходи до процесу її формування. 
Визначено особливості стратегічного управління експортною діяльність агропромислових підприємств в умовах 

наднаціонального регулювання міжнародної торгівлі. 

06.18.03.0591/215561. Теоретичні засади комплекс маркетингу на вітчизняних підприємствах. Хрипливець Є.Д. // Вісник Нац. 
техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, 

№24(1196), С.118-120. - укр. УДК 339.138. 
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У статті розглянуто основні теоретичні поняття комплекс маркетингу. Проаналізована еволюція комплекс маркетингу від 4Р до 

12Р. Обґрунтовано взаємозв'язок маркетингової діяльності з конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств.  

06.18.03.0592/215563. Шляхи забезпечення економічної стійкості підприємства. Пономаренко Т.В. // Вісник Криворізького нац. 
ун-ту. Кривий Ріг: Криворізький нац. ун-т, 2016, №43, С.181-187. - укр. УДК 338. 

Не зважаючи на те, що сьогодні поняття "економічна стійкість" та "забезпечення економічної стійкості підприємства" вже досить  
поширене в економічній практиці підприємств, однак проблема визначення економічної стійкості підприємств будь-якої форми 
власності як категорії управлінського процесу щодо її забезпечення поки досліджена недостатньо. Актуальність проблеми 

забезпечення економічної стійкості підприємства зумовлена сучасною ситуацією ринкової економіки, що характеризується 
динамічністю навколишнього середовища, високим рівнем невизначеності, жорсткою конкуренцією та різноманітністю ризиків. 
Розв'язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є дослідження комплексного підходу визначення та 

забезпечення економічної стійкості підприємств різних галузей народного господарства та форм власності. Концепція 
економічної стійкості підприємства в своїй основі частково несе елементи інших більш відомих та усталених концепцій, таких 
як: сталий розвиток, економіко-соціальна відповідальність, теорія відповідальних сторін та теорія підприємницької підзвітності. 

Базисним підходом до розбудови місця та ролі економічної стійкості підприємства є його відношення в ц ілому до сталого 
розвитку. Результати узагальнення літературних джерел з досліджуваної проблематики дозволили автору виокремити 
особливий напрямок вивчення категорії "економічна стійкість", прихильники якого акцентують увагу на характерних ознаках 

підприємства як складної соціально-економічної та техніко-технологічної відкритої системи, що поєднує різні, але взаємодіючі 
між собою структури. Відповідно до цього підходу, що ідентифікований автором як структурно-кібернетичний, економічна 
стійкість визначається динамічною відповідністю основних внутрішніх параметрів системи (підприємства) стану зовнішнього 

середовища, що забезпечує його ефективне функціонування в умовах мінливості та невизначеності Систематизуючі ключові 
детермінанти економічної стійкості, що представлені на сьогодні у науковому просторі (здатність до самозбереження, 
функціонування, стабільного розвитку, збереження працездатного стану), автор об'єднує їх спільним знаменником - здатністю 

підприємства до існування (від лат. exsistentia/existentia). Аргументована у науковій літературі аналогія підприємства з живим 
організмом дозволяє відзначити, що його існування має вітальний характер (від лат. vita - життя), відповідно, економічну 
стійкість доцільно розглядати крізь призму життєдіяльності, що трактується як складний комплекс взаємодій системи із 

зовнішніми умовами; визначений спосіб здійснення та підтримування певних умов та видів діяльності. Існуючи підходи 
репрезентують економічну стійкість підприємства переважно крізь призму теперішнього часу, орієнтуючись на досягнуті поточні 
значення пріоритетних параметрів (платіжоспроможність, рибутковість, екологічність, досягнення цілей, структурна цілісність, 
достатність/доступність ресурсів, збалансованість ресурсів, організаційна відповідність тощо). Відповідно, системність і 

комплексність дослідження економічної стійкості суб'єктів господарювання, на думку автора, може бути забезпечена виключно 
на основі каузального підходу, який здатний нівелювати локальність існуючих поглядів та сформувати теоретичні основи 
фундаментального характеру. Принципова позиція автора полягає в тому, що забезпечення стійкості, є не боротьбою з 

факторами, а своєчасною та відповідною реакцією на зміни умов господарювання, які здатні порушити звичайне 
функціонування компанії та привести до негативних наслідків. 

06.18.03.0593/215565. Розробка процесно-орієнтованої структури управління на промислових підприємствах. Міщук Є.В., Чала 

С.В. // Вісник Криворізького нац. ун-ту. Кривий Ріг: Криворізький нац. ун-т, 2016, №43, С.193-196. - укр. УДК 658: 338. 
Розглянуто та проаналізовано наукові погляди на поняття "організаційної структури", що сприяє усвідомленню його сутності. 
Удосконалено напрями, яким має відповідати організаційна структура підприємства, що будує свою систему управління згідно 

процесного підходу, визначено основні функції та завдання які мають виконувати організаційні структури. Розроблено 
рекомендації для менеджерів промислових підприємств щодо побудови оптимальної структури управління ними. Теоретичною 
та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення у галузі теорії управління гірничодобувними 

підприємствами, які висвітлені в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Обгрунтована необхідність застосування 
функціональна моделі управління гірничодобувного підприємства, яка сприяє оптимізації та підвищенню ефективності 
функціонування підприємства в цілому. Базовими складовими моделі є: організаційна, процесна, інформаційна та 

функціональна. Кожна з них відповідає певній стадії операційного циклу та доповнює іншу. Особливу увагу приділяється 
формуванню інформаційної бази функціонування обліково-аналітичної системи промислового підприємства. Запропоновано 
підхід щодо створення організаційної структури підприємства, особливо якщо до його складу входять відокремлені 

(територіально та функціонально) структурні підрозділи. Важливо використовувати поєднання функціонального і процесного 
підходу, поширювати серед керівників структурних підрозділів методичні рекомендації щодо принципів побудови таких систем, 
а також контролювати виконання основних вимог щодо побудови оптимальних структур управління. Його впровадження 

дозволяє безперешкодній адаптації до впровадження системи управління через процеси, а також автоматизації управління 
діяльністю підприємств. Процес створення організаційних структур управління займає не значну кількість робочого часу, проте 
результат матиме позитивний вплив, навіть зважаючи на можливі зміни у структурі і чисельності персоналу підприємств.  

06.18.03.0594/215986. Вартість підприємства як важливий критерій оцінки ефективності підприємства. Мазур Н.А. // Актуальні 
проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-813-21. - укр. 
УДК 658.15. 

Стаття спрямована на дослідження оцінки вартості бізнесу в аграрному секторі економіки України, розробку рекомендацій щодо 
підвищення ефективності аграрного бізнесу з врахуванням специфічних умов сільськогосподарських підприємств. Проведені 
розрахунки засвідчили: сума доданої економічної вартості аграрних підприємств за 2012-2013 рр. мала від'ємне значення, що 

негативно характеризує ефективність їх діяльності. Дані розрахунки є досить умовними, адже за аналізований період 78-80% 
підприємств даного виду діяльності одержали прибуток і 20-22% - відповідно, збиток. Залучаючи капітал із різних джерел, 
фінансові менеджери намагаються оптимізувати структуру капіталу, щоб зменшити середньозважену вартість капіталу. 

Середньозважена вартість капіталу - середня ціна, яку платить підприємство за використання сукупного капіталу, 
сформованого з різних джерел. Головною метою менеджменту компанії має стати не отримання прибутку в чистому вигляді, а 
максимізація вартості підприємства. 

06.18.03.0595/215988. Структурна перебудова промислових підприємств на засадах екоменеджменту. Тараєвська Л.С., 
Петрина М.Ю. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 
2015, №1, С.1-626-31. - укр. УДК 330.341. 

В статті на основі системного підходу узагальнено накопичений досвід і надано практичні рекомендації, які в інтегрованій формі 
представляють собою практичні механізми реалізації засад екологічного менеджменту на промислових підприємствах. 
Доведено, що одним із провідних важелів у здійсненні екологічного маневру промислового комплексу має стати структурна 

політика, а саме - прискорений розвиток наукомістких і високотехнологічних видів діяльності. За результатами комплексного 
дослідження запропоновано механізм реалізації засад екологічного менеджменту, який буде сприяти реалізаці ї моделі сталого 
економічного розвитку суспільства. 
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06.18.03.0596/215989. Теоретичні аспекти логістичного управління підприємством на основі контролінгу. Гаврилюк Н.М. // 

Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-631-
37. - укр. УДК 658.5.012. 
У статті узагальнено теоретичні основи логістичного управління та обгрунтовано вагомість впровадження контролінгу. На 

основі досліджень інтеграції функцій логістики та контролінгу розроблено змістову модель логістичного контролінгу в управлінні 
діяльністю підприємства. Розвиток та впровадження моделі дасть змогу зменшити витрати, підвищити рівень 
конкурентоспроможності та дохідності підприємства. 

06.18.03.0597/215990. Прогнозування прибутку підприємства як елемент моделі управління ним. Кропельницька С.О., Борушок 
І.І. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-
1137-48. - укр. УДК 336.67. 

Стаття спрямована на дослідження теоретичних аспектів визначення прибутку та пошуку шляхів удосконалення управління 
ним на підприємстві з сезонним характером попиту на продукцію. У дослідженні використані методи логічного аналізу, 
системного підходу, фінансового аналізу, методи прогнозування та моделювання. Наукова новизна дослідження полягає в 

удосконаленні методичних підходів до оптимізації прибутку шляхом прогнозу його динаміки. Методика базується на побудові 
рівняння тренду, розрахунку індексів сезонності та інтервальних прогнозів для врахування впливу випадкових факторів і дає 
змогу на практиці прогнозувати динаміку прибутку підприємства з урахуванням відповідних особливостей його діяльності.  

06.18.03.0598/215991. Імітаційна модель фінансової політики підприємства. Ніколаєнко Ю.В. // Актуальні проблеми розв. 
економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-948-57. - укр. УДК 336.02. 
Імітаційна модель підприємства передбачає формалізований опис виробничої системи через її елементи і залежності між 

ними, порядок розрахунку показників, що характеризують ці елементи і залежності, представлений у вигляді алгоритму, що 
реалізовується спеціальними комп'ютерними програмами. Використовуючи імітаційне моделювання, можна будувати моделі 
досліджуваних об'єктів будь-якої складності, великої розмірності. Імітаційну модель можна також використовувати для 

всебічного аналізу діяльності торгівельного підприємства або його окремих підрозділів, застосовувати як для аналізу, так і для 
планування роботи окремих етапів торгівельно-технологічного процесу. До переваг імітаційного моделювання можна віднести: 
можливість вирішення проблем, пов'язаних з функціонуванням господарської системи, без проведення дорогих 

експериментальних досліджень; можливість використання отриманих в процесі імітаційних експериментів даних для 
статистичного прогнозу; дослідження різних варіантів ситуацій, які можуть зустрічатися на практиці. Керування підприємством 
на основі моделювання можна представити у вигляді деякого контуру регулювання. Користувач моделі, приймаючи рішення в 
рамках запланованих ними цілей, повинен спробувати впливати на ситуацію в представлені в моделі сегментах зовнішнього 

середовища й на певні взаємозв'язки на самім підприємстві. Модель, а разом з ним саме підприємство як  об'єкт регулювання 
повинен дати зворотну інформацію (регульовані параметри) про реакції на ухвалення рішення, яку необхідно потім зіставляти 
із запланованим поданнями про меті шляхом порівняння планових фактичних показників. Цей процес моделювання із 

процесом зворотного зв'язку приведе до інтерактивного наближення до поставленої мети. З нагромадженням досвіду під час 
моделювання користувач має можливість передбачати (процес прогнозування) поведінку об'єкта регулювання вже на стадії 
планування регульованих величин. При цьому може виникнути зворотний зв'язок, з одного боку, по вертикалі через результати 

окремих рішень, з іншого боку, по горизонталі через процеси узгодження рішень. Значення імітаційного моделювання як 
інструмента планування на підприємстві складається, насамперед, з того, що модель дає можливість користувачу (регулятору) 
втручатися в процес планування й здійснювати в певний момент коригувальний вплив, щоб представити можливі реакції на 

власні дії, а також можливі вчинки й реакції ринкових партнерів при їхніх впливах на розглянутий сегмент зовнішнього 
середовища й процеси на підприємстві. Використання багатоперіодних імітаційних моделей - рівнянь, особливо моделі 
прибутку й фінансових моделей для керівництва підприємства представляє велику інформаційну цінність. За допомогою таких 

моделей можна розрахувати динаміку витрат і виторгу, витрат і доходів, проведення альтернативної політики в області збуту, 
заробітної плати, амортизації, розподілу прибутку, інвестиції й дезінвестиції, утворення й оцінки запасів, фінансування й 
структурування капіталу, які спрямовані на досягнення мети прибутку й ліквідності в майбутніх періодах. Після обговорення й 

ухвалення рішення про генеральну монетарну мету, а також похідної від неї додаткової мети і заходів, вони можуть бути задані 
організаційним одиницям і проектам як планові показники. 

06.18.03.0599/215992. Маркетингова стратегія як інструмент управління конкурентоспроможністю організації. Станьковська І.М., 

Деркач М.І. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, 
№1, С.1-857-64. - укр. УДК 658.5:005.332.4. 
Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності застосування маркетингового інструментарію в управлінні 

конкурентоспроможністю організації. Проаналізовано особливості розробки маркетингової стратегії в сфері медицини та 
застосування комплексу маркетингу "7Р" (товар (послуга), ціна, розподіл, просування, персонал, процес, матеріальні свідоцтва) 
з врахуванням особливостей сфери медичних послуг. Встановлено, що ефективна реалізація цілей зазначених у маркетинговій 

стратегії організації вимагає вмілого управління елементами комплексу маркетингу та в більшій чи меншій мірі повинна 
застосовувати їх відповідно до ринкової ситуації, особливостей цільового ринку та враховуючи можливості медичного закладу. 
Запропоновано схематичну модель програми реалізації агресивної маркетингової стратегії для лікувально-діагностичного 

центру з використанням інструментів комплексу маркетингу. 

06.18.03.0600/215994. Методи оцінки забезпечення рівня фінансової безпеки суб'єктів господарювання. Сусіденко О.В. // 
Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-573-

9778. - укр. УДК 336.02:658.15(045). 
У даному дослідженні описуються певні методи, що застосовуються для визначення рівня фінансової безпеки суб'єктів 
господарювання. Було здійснено ряд завдань для забезпечення фінансової безпеки підприємства, які включають 

встановлення, оцінку чинників та розробку системи заходів, що дозволяють нівелювати дію загроз, небезпек та посилення дії їх 
позитивного характеру. Було досліджено цілі та завдання оцінки фінансової безпеки суб'єктів господарювання за такими 
принципами, як: системність, об'єктивність, адекватність, комплексність, взаємоузгодженість, універсальність, однозначність та 

результативність та ін. Для оцінки фінансової безпеки підприємств було використано методи, що базуються на основі 
дослідження грошових потоків, фінансової стійкості підприємства, визначення інтегральних показників та ресурсно-
функціонального підходах. Найбільш дієвим серед усіх методів оцінки забезпечення фінансової безпеки підприємства був 

визначений метод ранжування, який полягає в тому, що рівень фінансової безпеки підприємства розраховується в балах як 
сума добутків рейтингу кожного показника на клас, який визначається в залежності від значення нормативного показника, тобто 
оцінка рівня фінансової безпеки підприємства базується на використанні рангових ознак.  

06.18.03.0601/215995. Комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності як стратегічна складова розвитку підприємства. 
Вербовська Л.С. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 
2015, №1, С.1-678-85. - укр. УДК 339.138. 
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Розглядаються питання застосування підприємствами стратегічних підходів на основі комерціалізації. Особливу увагу 

приділено підходам до питання комерціалізації та належного захисту для підвищення конкурентоспроможності підприємств. 
Обґрунтовано основні складові комерціалізації та її стратегічні підходи до її суті. Узагальнено статистичні дані щодо кількості 
реєстрацій договорів та розподілу зареєстрованих договорів щодо розпоряджання майновими правами промислової власності 

за об'єктами інтелектуальної власності в розрізі держави. Виокремлено та запропоновано стратегічні підходи з аналізу охорони 
об'єктів права інтелектуальної власності за різними ознаками. 

06.18.03.0602/215996. Концептуальні підходи до формування портфеля інноваційних стратегій підприємства. Гудзь О.Є. // 

Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-785-
92. - укр. УДК 330.322. 
Узагальнено й охарактеризовано сучасні концепції до формування портфеля інноваційних стратегій підприємства, 

запропоновано авторський підхід та окреслено його роль, можливості й ефективність щодо досягнення успішного інноваційного 
розвитку кожного підприємства. Виявлено, що недооцінка портфеля інноваційних стратегій в діяльності вітчизняних 
підприємств призвела до зниження рівня їх конкурентоспроможності, зниження якості їх продукції та послуг. Інновації 

виступають в якості стимулу для подальшого розвитку підприємств, дають їм змогу займати лідируючі позиції та відповідати 
світовим стандартам. 

06.18.03.0603/216011. Інноваційні підходи до управління професійним ростом персоналу в організації. Король В.С. // Актуальні 

проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-7187-194. - укр. 
УДК 330.341.1:338.108. 
У статті досліджено інноваційні технології управління персоналом. Увагу приділено таким актуальним питанням: підготовка на 

основі компетенції, сучасні системи розвитку персоналу. Сформульовано вимоги щодо інноваційного розвитку системи 
управління персоналом. Упровадження кадрової інновації може вимагати від підприємства змін у підготовці персоналу, 
наймання спеціально підготовлених працівників, психологічної підтримки персоналу, інформаційного та фінансового 

забезпечення. Аналіз загальних тенденцій, що визначають сучасні вимоги до робочої сили, дозволяє окреслити відповідні 
вимоги до системи професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, оцінити напрацьовані в різних  
країнах інноваційні підходи до оптимізації професійного росту і перспективу його впровадження. Інноваційні підходи роботи з 

персоналом в організації повинні базуватися на вдосконаленні аналітичного обґрунтування управління професійного росту 
персоналу досліджуваної організації, яке пов'язане зі складним процесом формування особливого виду системного 
аналітичного та при цьому творчого (креативного) мислення, а також здатності сприймати та реалізувати сучасні світові 
стандарти інформаційної та організаційної культури. Швидке впровадження нових технологій, нові форми організації 

виробництва, скорочення і навіть зникнення окремих підприємств, виникнення нових сфер зайнятості, комп'ютери, електронне 
спілкування та Інтернет змінюють способи ведення бізнесу і взаємодію людей у процесі трудової діяльності. Науково доведено, 
що люди в бізнесі важливі не менше, ніж будівлі і машини, при тому, що знання співробітників подаються у вигляді 

безпосередньої продуктивної сили. Отже, динамічний розвиток підприємства, зумовлений зростанням конкуренції, що 
супроводжується використовуванням нових технологій, неможливий без постійного розвитку професіоналізму співробітників. 
Сьогодні - під час зміни епох, під час переходу від традиційного суспільства до суспільства інформаційного - значно 

підвищується значення інновацій, інноваційних соціальних технологій в управлінні трудовими колективами. Тому сучасні 
методи підвищення ефективності діяльності компанії вимагають від служби персоналу не тільки і не стільки обліку кадрів, 
контролю за дотриманням трудового законодавства і документообігом, а в першу чергу - формування працездатної і ефективно 

функціонуючої команди. Досягнення цієї мети неможливе без упровадження інновацій у процесах управління персоналом. На 
відміну від традиційних інформаційних служб, фахівці виконують завдання якісно-змістовного перетворення інформації, 
функціонально поєднаного із науковою (виробництво нового знання) і управлінською (розробка варіантів рішень, сценаріїв) 

діяльністю. При цьому спостерігається організаційне відокремлення такої інформаційно-аналітичної діяльності від 
управлінської. Сприяння навчанню працівників, здатних працювати відповідно до наведеної технології, потребує формування 
особливого виду системного, аналітичного і при цьому творчого (креативного) мислення, а також здатності сприймати і 

реалізовувати сучасні світові стандарти інформаційної та організаційної культури. Об'єктом діяльності цих фахівців в 
досліджуваній організації має стати інформаційно-аналітичний і системно-організаційний супровід діяльності з метою її 
радикального удосконалення на основі знання орієнтованого формування і прогнозування варіантів оперативних і стратегічних 

рішень в сфері управління професійним ростом персоналу. Одним з основних засобів інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління професійно-кваліфікаційним ростом персоналу та напрямком удосконалення аналітичного обґрунтування 
управління персоналом організації є моделювання діяльності адміністративної структури. Економічна сутність процесів 

надходження та вибуття необоротних активів організації з аналізу інформації, інформаційних технологій і управління вже 
усвідомили, що перед тим як приступати до проектування системи управління досліджуваною організацією та її персоналом, 
вкрай необхідно провести моделювання діяльності цієї організації. Сьогодні аспекти діяльності підприємства пов'язані з 

персоналом як його основним стратегічним ресурсом у конкурентній боротьбі повинні будуватися на основі інноваційних 
технологій формування, росту персоналу та реалізації кадрового потенціалу. Це дозволить керівникам підприємств приймати 
обґрунтовані управлінські кадрові рішення. Складність та різноманітність проблем інноваційних підходів до управління ростом 

персоналу і визначає актуальність даної статті. 

06.18.03.0604/216028. Формування системи ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства. Дмитришин М.В., 
Данилишин М.М. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 

2015, №2, С.131-138. - укр. УДК 658.15. 
У статті розкрито зміст системи управління фінансовими ресурсами підприємства та особливості її функціонування; 
побудовано систему ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства виходячи з наявних ресурсів, професійних 

компетентностей менеджерів, фінансового стану та рівня фінансового потенціалу підприємства; окреслено фактори 
внутрішнього та зовнішнього впливу на процес управління фінансовими ресурсами на підприємстві та обґрунтовано 
необхідність оперативного реагування на їх зміни з метою уникнення деструктивних процесів у системі.  

06.18.03.0605/216029. Моделювання процесу управління прибутком підприємства. Буртняк І.В. // Актуальні проблеми розв. 
економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.138-145. - укр. УДК 658.012. 
В статті застосовано процесний підхід до управління підприємством, який є необхідним в умовах зростаючої конкуренції з 

урахуванням змін у техніці і технологіях. Запропонований структурний підхід до управління прибутком підприємства дозволяє 
провести синтез завдань управління бізнес-процесами, забезпечити регулювання параметрів управлінської діяльності та 
звести до мінімуму істотність впливу чинників невизначеності на точність прийняття управлінських рішень, що зумовлює 

покращення фінансово-економічного стану підприємства. Визначено структурно-функціональну систему управління прибутком, 
застосування якої сприятиме зростанню прибутку суб'єкта господарювання, розроблені методичні підходи сприятимуть 
забезпеченню адекватності управлінських рішень щодо ефективності управління прибутком підприємства, що сприятиме 

підвищенню активності його функціонування. 
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06.18.03.0606/216037. Значення та завдання обліку основних засобів. Галущак І.Є. // Актуальні проблеми розв. економіки 

регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №2, С.198-203. - укр. УДК 657. 
У статті розглянуто економічний зміст та нормативне регулювання обліку основних засобів в Україні, а також теоретичні та 
методологічні основи обліку основних засобів. Зазначено проблеми теорії та практики обліку основних засобів. Окреслено 

основні напрямки вдосконалення обліку основних засобів. Основні засоби є невід'ємною частиною господарських засобів 
підприємства. Без них не може здійснюватися ні один господарський процес. Відмінною рисою основних засобів є їхнє 
багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. 

Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово.  

06.18.03.0607/216062. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства. Гнатюк Т.М., Мельник Н.Б., 
Банашкевич Т.П. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 

2016, №2, С.193-199. - укр. УДК 657: 005.52 : 005.934 : 005.936.3. 
Досліджено важливість економічної безпеки підприємства в його функціонуванні. Визначено суть її обліково-аналітичного 
забезпечення. Виокремлено облікове й аналітичне забезпечення економічної безпеки господарюючого суб'єкта. Розкрито їх 

значення та обґрунтовано необхідність у формуванні кожної з складових економічної безпеки підприємства: фінансової, 
політичної, правової, інтелектуальної, кадрової, технологічної, інформаційної, екологічної, соціальної, силової.  

06.18.03.0608/216071. Детермінанти життєвого циклу підприємства в сучасних умовах розвитку. Полянська А.С. // Актуальні 

проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.59-66. - укр. УДК 
005.33:005.41. 
В статті висвітлюються теоретичні засади дослідження життєвого циклу підприємства, можливості використання даної концепції 

для вирішення сучасних завдань розвитку. Розглянуто детермінанти переходу підприємства із одного етапу на інший, що 
дозволяє краще зрозуміти умови його функціонування та ідентифікувати чинники, що впливають на життєздатність 
підприємства та тривалість етапів ЖЦО. Запропоновано технології управління на різних етапах ЖЦО.  

06.18.03.0609/216072. Використання методів управлінського аналізу для діагностики якості складових інтелектуалізованої 
системи управління конкурентоспроможністю підприємств нафтогазової галузі. Станьковська І.М. // Актуальні проблеми розв. 
економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.67-72. - укр. УДК 658.5:005. 

Стаття досліджує використання методів управлінського аналізу з метою діагностики якості складових інтелектуалізовано 
системи управління конкурентоспроможністю підприємств нафтогазової галузі. В статті уточнено поняття "якості" та "якості 
системи управління", застосовано галузеві стандарти для ідентифікації характеристик якості зв'язків інтелектуалізованої 
системи управління конкурентоспроможністю. Для врахування специфіки нафтогазової галузі при формуванні характеристик 

якості системи управління конкурентоспроможністю підприємства запропоновано використовувати відповідні міжнародні 
стандарти якості. Для діагностики якості системи управління конкурентоспроможністю запропоновано перелік методів 
управлінського аналізу. Акцентовано увагу на необхідності врахування особливостей формалізованої та неформалізованої 

частин системи управління конкурентоспроможністю. 

06.18.03.0610/216075. Управління витратами як складова управління підприємством. Жук О.І. // Актуальні проблеми розв. 
економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.82-86. - укр. УДК 337.71:330.33. 

У статті досліджено особливості витрат як об'єкт управління, визначено основні принципи та функції управління витратами. 
Визначено вплив управління витратами на ефективність функціонування та успішного управління підприємством. Визначено 
місце управління витратами підприємства в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. 

06.18.03.0611/216080. Нормативно-правові засади обліку результатів діяльності підприємства. Галущак І.Є. // Актуальні 
проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.109-113. - укр. УДК 
657. 

У статті розглянуто економічний зміст та нормативне регулювання обліку результатів діяльності підприємства, а також 
теоретичні та методологічні засади формування, оцінювання і визнання у бухгалтерському обліку інформації про доходи та 
фінансові результати діяльності. Зазначено проблеми теорії та практики обліку фінансових результатів підприємства. 

Окреслено основні напрямки вдосконалення обліку фінансових результатів підприємства. Фінансовими результатами 
діяльності суб'єктів підприємництва є прибуток або збиток. Діяльність підприємств у сфері фінансових результатів спрямована 
на забезпечення отримання прибутку та його оптимальний розподіл і використання, а за наявності збитків - на встановлення їх 

причин та джерел покриття. Досягнення позитивного, збалансованого з потребами фінансового результату забезпечується 
цілеспрямованим управлінням процесом формування прибутку на основі комплексного урахування всіх зовнішніх та внутрішніх 
чинників, що впливають на виробництво та реалізацію товарів, робіт, послуг. 

06.18.03.0612/216082. Система мотивації та стимулювання персоналу промислових підприємств. Климчук А.О. // Актуальні 
проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.119-125. - укр. УДК 
331.101.38. 

Стаття присвячена проблемам дослідження системи мотивації та стимулювання персоналу на промислових підприємствах, що 
є досить актуальними в умовах сьогодення. Мета дослідження полягає у детальному вивченні та аналізі особливостей системи 
стимулювання та мотивації персоналу на промислових підприємствах. Доведено, що керівництво підприємства повинне 

постійно займатися вдосконаленням системи мотивації та стимулювання праці персоналу, тобто пристосовуватися до нових 
умов функціонування ринку. Автором наголошується, що система мотивації та стимулювання на промислових підприємствах 
займає провідне місце у його функціонуванні, оскільки пов'язана з проблемою ефективної виробничої діяльності на 

підприємстві та призводить до зростання кінцевих результатів його діяльності, а також підвищення життєвого рівня працівників.  
У статті визначено основні функції (залучення кваліфікованих фахівців; збереження груп професіоналів протягом необхідного 
терміну), які повинна виконувати система мотивації та стимулювання праці персоналу на підприємстві. Сформовано основні 

завдання, які є необхідними для забезпечення потрібного рівня трудової активності персоналу: визначення набору цінностей, 
які будуть закладені в основу мотивування персоналу; формування рівня потреб кожного працівника, його інтересів і 
можливостей задоволення; конкретизація видів трудової діяльності, які потрібні підприємству і котрі доцільно мотивувати; 

організація праці таким чином, щоб переконати працівника в можливості задовольнити його інтереси; узгодження певних видів 
діяльності працівника з набором цінностей і переваг; з'ясування мотивів, інтересів та системи цінностей при наймі працівника 
на підприємство. З метою формування керованої системи мотивації та стимулювання, наголошено на необхідності виконання 

наступних умов: наявності повної та достовірної інформації про об'єкт управління; необхідності мати постійне уявлення про 
стан і динаміку мотиваційної спрямованості персоналу; ретельному відстеженні соціально- економічних наслідків управлінських 
рішень і вміння їх прогнозувати. Виходячи із досвіду багатьох країн встановлено, що традиційні методи збирання даних щодо 

мотиваційної та стимулюючої спрямованості персоналу вже не задовольняють потреби практики управління, а тому на кожному 
підприємстві запропоновано запроваджувати систему мотиваційного та стимулюючого моніторингу, основною метою котрого є 
створення нової інформаційної бази для прийняття управлінських рішень у сфері мотивації та стимулювання працівників. Такий 

моніторинг повинен спрямовуватись на постійне спостереження та контроль стану мотивації та стимулювання персоналу з 
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метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці, прийняття кваліфікованих управлінських рішень в інтересах 

підвищення ефективності виробництва. На основі проведених досліджень визначено основні принципи, на яких має 
ґрунтуватись система мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві: системності; комплексності; аполітичності; 
періодичності; виробничо-територіального підходу. Автором здійснено порівняльний аналіз вітчизняних систем стимулювання 

та мотивації персоналу підприємств, до яких віднесено наступні: систему матеріальної мотивації та стимулювання за трудовим 
вкладом; систему управління за цілями; теоретичну модель матеріальної мотивації та стимулювання; систему стимулювання 
та мотивації, орієнтовану на вартість бізнесу - участь у власності та опціонні програми. Виходячи із проведених досліджень 

визначено, що система стимулювання та мотивації використовує тільки першу частину - фінансові та економічні мотиви та 
стимули, а такі стимули, як професійні, трудові, престиж та соціальний статус, а також мотиви та стимули, пов'язані з кар'єрою, 
в даних системах досить слабо фігурують, що також є недоліком вітчизняних систем мотивації та стимулювання праці 

персоналу підприємства. У статті наголошується, що успіх підприємства залежить від оптимального поєднання двох складових: 
підвищення добробуту працівників та підтримання ефективності виробничого процесу. Доведено, що найбільш ефективною 
системою мотивації та стимулювання праці є комбінація матеріального стимулювання та стимулювання розвитку професійних 

знань, високого рівня досвіду задля досягнення поставленої мети, пошук нових шляхів в організації та управлінні 
підприємством. 

06.18.03.0613/216085. Формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності. Михайлів 

Г.В. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, 
С.136-143. - укр. УДК 336.763. 
Досліджено та узагальнено теоретичні підходи щодо трактування змісту поняття "фінансово-економічна безпека". Проведено 

аналіз існуючих точок зору щодо підходів формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах 
невизначеності та обґрунтовано необхідність системного підходу до формування системи стратегічного управління фінансово-
економічною безпекою підприємства. 

06.18.03.0614/216513. Злиття і поглинання в юридичному бізнесі: економічний аспект проблеми. Шевченко Л.С. // Економічна 
теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2017, №1(28), С.88-97. - укр. УДК 334.758:34. 
Проаналізовано сутність процесів злиття і поглинань у сфері юридичного бізнесу. Досліджено досвід M&A юридичних фірм у 

зарубіжних країнах. Особливу увагу приділено менеджменту укрупнення юридичних фірм.  

06.18.03.0615/216525. Фактори, що впливають на економічну стійкість сільськогосподарського підприємства та забезпечення 
його розвитку. Крижановська І.Ю. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2016, №43(1215), С.38-41. - укр. УДК 330.341. 

Автором проаналізовано існуючу класифікацію економічної стійкості за низкою ознак, розмежовано вплив факторів на 
економічну стійкість сільськогосподарських підприємств на макро-, мезо та мікрорівнях. Також у статті розглянуто засади 
розробки методичного підходу до забезпечення стійкого економічного розвитку сільськогсподарського підприємства.  

06.18.03.0616/216528. Аналіз фінансового стану ТОВ "Токмацький гранітний кар'єр". Літвінова Л.Г., Ульянченко Н.В. // Вісник 
Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. 
ун-т "ХПІ", 2016, №43(1215), С.52-55. - укр. УДК 658.1. 

У статті висвітлено теоретичні питання з оцінки фінансового стану підприємства. Висвытлено необхідність аналізу фінансового 
стану підприємств в сучасних умовах. Обґрунтовано основні методичні підходи до його здійснення. Обґрунтовано систему 
показників для аналізу фінансового стану підприємства з огляду ефективності використання фінансових ресурсів. Розглянуто 

основні методи оцінювання фінансового стану підприємства, а також запропоновано напрямки удосконалення аналізу 
платоспроможності підприємства. В статті проведений аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, 
досліджені показники платоспроможності підприємства та його ліквідності. Зроблені висновки щодо фінансового стану на 

прикладi ТОВ "Токмацький гранітний кар'єр". 

06.18.03.0617/216529. Застосування системи контролінгу для ПАО "ДМЗ". Міщенко В.А., Фуско В.О. // Вісник Нац. техн. ун-ту 
"ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2016, 

№43(1215), С.56-59. - укр. УДК 338.78. 
У статті розглянуто діяльність вітчизняного підприємства ПАО "ДМЗ". Описана система обліку та система контролінгу. 
Аналізуються теоретичні етапи впровадження контролінгу. Побудована схема етапів впровадження контролінгу для 

промислового підприємства. Розглядається система контролінгу для ПАО "ДМЗ". Обгрунтовується застосування методу сум 
покриття як альтернативного методу обчислення прибутку. 

06.18.03.0618/216531. Перспективи розвитку аутсорсингу на українських підприємствах. Пічугіна Т.С., Тодощак К. // Вісник Нац.  

техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т 
"ХПІ", 2016, №43(1215), С.66-70. - укр. УДК 337.25.47. 
У статті розглянуто питання використання аутсорсингу діяльності підприємств, зокрема визначено ряд правових колізій при 

застосуванні аутсорсингу в сфері управління персоналом. Також, визначені функціональні напрями діяльності підприємств де 
найчастіше застосовується аутсорсинг. Розглянуто історичні причини та особливості виникнення явища аутсорсингу, наведена 
логічна послідовність явищ, які вплинули на зародження аутсорсингу. Розширено та доповнено етапи становлення та розвитку 

аутсорсингу. 

06.18.03.0619/216532. Європейський досвід інтернаціоналізації високотехнологічних кластерів. Попович А.В. // Вісник Нац. техн . 
ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 

2016, №43(1215), С.71-75. - укр. УДК 330.34. 
У статті розглянуто новий шлях виходу високотехнологічних підприємств на зарубіжний ринок - через інтернаціоналізацію 
кластерів, до яких вони належать, використовуючи при цьому досвід європейських кластерів. 

06.18.03.0620/216536. Пропозиції щодо вдосконалення формування маркетингової стратегії промислового підприємства. 
Стремоухова А., Пічугіна Т.С., Другова О.С. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-
господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2016, №43(1215), С.92-95. - укр. УДК 330.34. 

У статті розглянуто теоретичні особливості формування маркетингової стратегії підприємства. Проаналізовано маркетингову 
діяльність промислового вітчизняного підприємства ДП "Завод імені В.А.Малишева". Розглянуто основні ринки збуту 
стратегічної продукції підприємства. Запропоновано поетапну стратегію та ринок збуту. 

06.18.03.0621/216537. Бренд, як особливий капітал компанії. Супрун Р.Р., Коробков Д.В. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". 
Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2016, 
№43(1215), С.96-99. - укр. УДК 631.1. 

Стаття являє собою формування капіталу бренда компанії. У статті було вивчено про появу бренду, як фінансового капіталу. 
Зроблений аналіз різновидів капіталу бренду, та їх застосування в бізнес сфері. Досліджено сучасні проблеми бренду капіталу, 
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і їх рішення. На основі всіх вище перерахованих пунктах зроблені висновки про бренд, як особливого виду фінансового капіталу 

всередині компанії. 

06.18.03.0622/216539. Аналіз методів оцінки привабливості підприємства для інвесторів. Чубаха В.А. // Вісник Нац. техн. ун-ту 
"ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2016, 

№43(1215), С.105-110. - укр. УДК 330.3. 
У статті розглянуто економічна сутність поняття "інвестиційна привабливість підприємства" і існуючі підходи до визначення 
поняття "інвестиційна привабливість підприємства". Проаналізовано ряд вітчизняних та зарубіжних методик оцінювання 

інвестиційної привабливості в рамках фінансового, комплексного, ринкового та вартісного підходів.  

06.18.03.0623/216549. Процес управління ризиками інформаційної безпеки. Білоконь Д.С., Федулова І.В. // Наукові праці Нац. 
ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2016, №6, т.22, С.84-91. - укр. УДК 35.004. 

У статті досліджено основні процедури, принципи, функції і методичне забезпечення процесу аналізу й управління ризиками 
інформаційної безпеки підприємства. Розглянуто сутність методології OCTAVE, особливості впровадження механізму 
інформаційної безпеки, проаналізовано методику управління ризиками інформаційної безпеки OCTAVE. Обґрунтовано 

необхідність постійного системного дослідження ризиків і підтримки інформаційної безпеки підприємства з використанням 
методики OCTAVE. 

06.18.03.0624/216550. Управління ризиками як необхідний засіб ефективного розвитку підприємства. Євсєєва І.В., Жицька І.В. // 

Наукові праці Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2016, №6, т.22, С.92-99. - укр. УДК 
330.1:338.4. 
У статті розглянуто господарські ризики підприємств хлібопекарської промисловості, чинники зовнішнього середовища, що 

впливають на їх діяльність. Проведений аналіз методів управління ризиками на підприємствах дав змогу виділити найбільш 
популярні з них, що використовуються в практичній діяльності. Обґрунтовано необхідність прийняття управлінських рішень в 
умовах невизначеності та ризику для забезпечення розвитку підприємства. Застосування методу дерева рішень підтвердило, 

що модернізацію обладнання на підприємстві краще здійснювати шляхом кредитування. Вибір альтернатив фінансування був 
спрямований на мінімізацію ризику підприємства в сучасних умовах господарювання.  

06.18.03.0625/216551. Дотримання стандартів соціальної відповідальності на підприємствах України. Валькович Н.Р., 

Буковинська М.П. // Наукові праці Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2016, №6, т.22, С.100-
109. - укр. УДК 872.361. 
У статті розглянуто проблему дотримання стандартів соціальної відповідальності на підприємствах України, а також показано 
приклад застосування стандартів корпорацією ПАТ "Оболонь". Стандарти соціальної відповідальності містять такі механізми: 

дотримання законодавства України, дотримання прав працівників на працю, забезпечення охорони праці, усунення 
дискримінації, безпечність харчових продуктів, вплив продуктів на здоров'я і життя людей, публічність екологічної політики, 
розробка нефінансової звітності проведення соціального аудиту. Перелічені механізми формують стандарти соціальної 

відповідальності на підприємствах України. Також розроблено підходи до розуміння визначення корпоративної соціальної 
відповідальності. 

06.18.03.0626/216581. Інвестиційна привабливість суб'єктів господарювання України. Кривий Р.З., Кобеля З.І., Мельник О.І. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.76-80. - укр. УДК 
330: 338.2. 
Метою статті є висвітлення важливості покращення інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання. Проаналізовано 

основні підходи та обґрунтовано власне бачення визначення сутності поняття "інвестиційна привабливість підприємства". 
Проаналізовано інвестиції в основний капітал підприємств України. Визначено основні джерела інвестицій. Визначено фактори 
прямого та опосередкованого впливу на інвестиційну привабливість. 

06.18.03.0627/216585. Використання методу послідовного введення обмежень для розв'язання однієї двокритеральної задачі 
планування виробництва. Марко М.Я., Цегелик Г.Г., Грипинська Н.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.95-99. - укр. УДК 519.85. 

На практиці часто зустрічаються задачі, в яких треба одночасно оптимізувати декілька критеріїв. Це так звані задачі 
багатокритеріальної оптимізації. Для розв'язування таких задач широко використовуються математичні методи. Потреба  в 
застосуванні математичних методів дослідження для обґрунтування рішень зумовлена насамперед тим, що дедалі частіше 

наслідки прийняття рішень стосуються багатьох осіб і пов'язані з величезними матеріальними витратами. Необґрунтовані 
рішення можуть бути дуже вартісними та мати незворотні наслідки. Крім того, математичний підхід можна використати для 
розв'язання задач у будь-якій конкретній діяльності, оскільки математика абстрагується від специфічних особливостей, 

характерних конкретним рішенням. 

06.18.03.0628/216586. Формування та реалізація сучасної стратегії управління фінансовою безпекою підприємства. Малик О.В. 
// Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.100-107. - укр. 

УДК 658.15.012.8. 
У статті розглянуто проблеми розробки стратегії управління фінансовою безпекою підприємств. Визначено особливості 
формування стратегії управління фінансовою безпекою підприємства. Запропоновано концептуальну схему розробки та 

реалізації стратегії управління фінансовою безпекою підприємства, яка характеризується комплексністю і завершеністю та 
вибір якої залежить від фактичного рівня фінансової безпеки. 

06.18.03.0629/216597. Забезпечення ефективного формування та розвитку економічного потенціалу підприємства. Скалюк Р.В., 

Вакулова В.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), 
С.158-163. - укр. УДК 658.018. 
В статті досліджено сутність поняття "економічний потенціал підприємства" та обґрунтовано концептуальні напрями 

формування та мобілізації економічного потенціалу підприємства. Сформовано систему факторів формування і розвитку 
економічного потенціалу підприємства в розрізі макро-, мезо- та мікроекономічного рівнів. Представлено та детально 
проаналізовано особливості впливу та взаємодії основних складових середовища формування та розвитку економічного 

потенціалу підприємства у загальній системі менеджменту суб'єкта господарювання. Для забезпечення ефективного процесу 
формування, мобілізації та розвитку економічного потенціалу підприємства, обґрунтовано необхідність покрокової реалізації 
комплексного алгоритму управління даним процесом. 

06.18.03.0630/216601. Нейронечітке моделювання оцінки загрози фінансової кризи підприємства. Чаговець Л.О., Панасенко 
О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.182-185. - 
укр. УДК 330.46:658.15. 

Статтю присвячено побудові економіко-математичної моделі оцінки загрози фінансової кризи підприємства на основі нечітких 
нейронних мереж. Розглянуто переваги застосування нечіткої логіки та нейронних мереж у прогнозуванні фінансової кризи та 
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загрози банкрутства підприємства, визначено основні етапи побудови нейронечіткої моделі оцінки загрози фінансової кризи 

підприємства. 

06.18.03.0631/216603. Поняття і сутність конкурентоспроможності і конкурентних переваг підприємства. Чорна Н.Ю. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.190-193. - укр. УДК 

65.012.4 (477). 
У статті розглянуто різноманітність поглядів на проблеми формування конкурентних переваги фірми та ототожнення їх з 
поняттям конкурентоспроможності. Автором надано власне тлумачення терміну "конкурентоспроможність товару". 

Визначається вплив даного поняття на конкурентоспроможність підприємства. Виділено основні загрози втрати 
конкурентоспроможності та запропоновано введення поняття життєвого циклу конкурентної переваги фірми, що дасть 
можливість адаптуватись до постійних змін кон'юнктури ринку, змін, що відбуваються в детермінантах "національного ромба", 

морального і фізичного старінням елементів стратегічного потенціалу фірми.  

06.18.03.0632/216651. Соціальні новації в управлінні підприємством. Назарова Г.В., Степанова Е.Р. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.83-85. - укр. УДК 330.3. 

В статті розглянуто теоретичні аспекти соціальних новацій. Виокремлено їх елементи, зокрема визначено сутність соціальних 
новацій в трудовій сфері. Визначено ключові завдання та стратегічні цілі впровадження соціальних новацій. Більш детально 
розглянуто такий фактор новацій, як мінімізація негативного впливу дискримінації в соціально-трудових відносинах. 

06.18.03.0633/216652. Аналіз сучасних загроз енергетичній безпеці підприємства. Войнаренко М.П., Миколюк О.А. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.86-90. - укр. УДК 
330.68. 

Стаття присвячена розгляду сутності та аналізу сучасних загроз енергетичній безпеці підприємств України. Визначено сучасні 
тенденції на ринку енергетичних ресурсів. Ідентифіковано сутність поняття "загроза" та здійснено класифікацію загроз 
енергетичній безпеці України. 

06.18.03.0634/216656. Стратегічний аналіз: системне уявлення про стратегічне управління. Замазій О.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.108-111. - укр. УДК 
339.137.2. 

У статті розглянуто місце стратегічного аналізу в системі стратегічного управління підприємством. Проаналізовано визначення 
сутності, мети, предмету та об'єктів стратегічного аналізу. Досліджено фактори зовнішнього і внутрішнього оточення 
підприємства. 

06.18.03.0635/216657. Методичні підходи до формування цільової моделі процесу управління знаннями у корпораціях. Бутенко 

Н.Ю. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.112-
117. - укр. УДК 658:001.330. 
Стаття присвячена дослідженню методичних та практичних проблем формування системи управління знаннями, висвітленню 

складових і етапів становлення системи управління та виявленню проблемних зон в практиці управління знаннями в 
корпораціях. 

06.18.03.0636/216660. Конкурентоспроможність як результат впровадження змін. Хмурова В.В., Гращенко І.С. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.126-129. - укр. УДК 
339.137.2. 
В статті представлено основні види змін та їх вплив на конкурентоспроможність підприємства. Запропоновано математичну 

інтерпретацію впливу змін на конкурентоспроможність. Узагальнено вимоги до впровадження цього підходу на сучасному 
підприємстві. 

06.18.03.0637/216667. Прямі іноземні інвестиції як фактор активізації зовнішньоекономічної діяльності промислових 

підприємств. Бабій І.В., Шелест Є.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 
ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.163-168. - укр. УДК 65.011.1. 
У статті дослідженню ролі прямих іноземних інвестицій в реалізації євроінтеграційної стратегії України. Метою статті є 

проведення комплексного аналізу поточного стану прямого іноземного інвестування в економіку України та визначення 
подальших перспектив надходження ПІІ відповідно до нинішніх економічних та політичних реалій. У статті розкрито сутнісні 
характеристики прямого іноземного інвестування, особливості надходження ПІІ в умовах нинішньої соціально-економічної та 

воєнно-політичної кризи. Проаналізовано динаміку та структуру прямих іноземних інвестицій в українську економіку за 
географічним розподілом з країн ЄС. При вирішенні поставлених завдань використовувались методи статистичного аналізу, 
системного узагальнення, а також якісного і кількісного порівняння. Визначено, що екстенсивний характер прямого іноземного 

інвестування, невідповідність структури інвестицій стратегічним завданням інноваційного розвитку України спроможні 
спровокувати у довгостроковій перспективі системне розбалансування економіки. Визначено роль держави у питанні 
покращення ситуації із залучення ПІІ відповідно до стратегічно важливих галузей та регіонів національної економіки. На основі  

проведеного дослідження з'ясовано, що сьогодні Україна потребує системного реформування економіки загалом та 
інвестиційної політики зокрема. 

06.18.03.0638/216668. Дилеми вимірювання інноваційності підприємств. Каміньска А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 

Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.169-171. - англ. УДК 330.341. 
Метою даної статті є представлення проблем вимірювання інноваційності бізнесу, що є основою визначення інноваційного 
рівня розвитку країн та регіонів. У статті також представлено тезу про те, що засоби вимірювання інновації підприємств 

еволюціонують, а рівень інноваційності підприємств визначається за допомогою широкої гами показників, що відображають 
суму інноваційних процесів, показників, які обумовлюють інновації підприємств і ефекти інноваційної діяльності.  

06.18.03.0639/216669. Нормування праці як складова систем підвищення продуктивності праці при інноваційному розвитку 

промислових підприємств. Капінос Г.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 
ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.172-177. - укр. УДК 331.103.12. 
Розглянуто особливості застосування нормування сукупної праці при формуванні систем підвищення продуктивності за умов 

інноваційного розвитку промислових підприємств. Виявлено особливості інноваційної діяльності як фактору підвищення 
продуктивності праці, розглянуто заходи щодо державної підтримки інноваційного розвитку та процесів управління працею, 
обґрунтовано необхідність відновлення нормування праці завдяки організації самоспостережень при переході до економіки 

знань. 

06.18.03.0640/216670. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств. Ларіонова 
К.Л., Донченко Т.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, 

№2(246), т.2, С.178-183. - укр. УДК 658.58.011. 
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В статті обґрунтовано необхідність проведення інноваційної реструктуризації вітчизняних підприємств. Досліджено теоретичні 

та методичні аспекти формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною реструктуризацією 
підприємств машинобудівної галузі. Виділено його структурні складові елементи та розкрито їх сутність. Обґрунтовано та 
сформовано структуру складової забезпечення, а також визначено основні інструменти та процеси функціональної складової 

організаційно-економічного механізму управління інноваційною реструктуризацією підприємств. 

06.18.03.0641/216673. Інноваційний розвиток підприємства на засадах управління креативністю персоналу. Грабовська І.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.192-197. - укр. 

УДК 338.465.2. 
Стаття присвячена розвитку теоретико-методичних основ забезпечення інноваційного розвитку підприємств на засадах 
управління креативністю персоналу. Досліджено теоретичні основи сутності креативності, здійснено класифікацію компонентів 

інтелектуально-креативних ресурсів персоналу. Визначено напрями забезпечення інноваційного розвитку підприємства, що 
передбачають розробку й обґрунтування концепції, моделі та методів управління креативністю персоналу. Запропоновано 
активне впровадження технологій і програмного забезпечення креативного менеджменту в практичну діяльність організацій з 

використанням системно-креативного підходу до розробки і реалізації управлінських рішень. 

06.18.03.0642/216675. Сучасні виклики економічній безпеці зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах 
трансформації зовнішнього середовища. Кримчак Л.А., Гавловська Н.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.201-205. - укр. УДК 658. 
В статті досліджено основні тенденції зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Проаналізовано показники 
зовнішньої торгівлі України за 2012-2016 рр. Здійснений аналіз зовнішньої торгівлі Хмельницької області та визначено основні 

зміни, які відбулися в її структурі за останні роки. Досліджено географічну структуру зовнішньої торгівлі та напрямки її розвитку 
після втрати традиційних для України ринків збуту. Визначено основні перешкоди для здійснення  ефективної ЗЕД вітчизняними 
суб'єктами господарювання. 

06.18.03.0643/216677. Посилення функціонально-структурних складових фінансово-економічної безпеки підприємства. Гнатів 
О.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.210-
212. - укр. УДК 657.37:330. 

У статті досліджуються теоретичні та практичні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки та пропонуються шляхи 
удосконалення функціонально-структурних складових фінансово-економічної безпеки підприємств. 

06.18.03.0644/216678. Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків у процесі здійснення інвестиційної діяльності промислових 
підприємств. Злотенко О.Б. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, 

№2(246), т.2, С.213-215. - укр. УДК 658. 
В статті висвітлено основні підходи до розмежування понять: небезпека, загроза та ризик. Розглянуто важливі фактори впливу 
на діяльність підприємства з точки зору поділу їх на внутрішні та зовнішні. Виокремлено можливі загрози економічній безпеці 

підприємства та з'ясовано напрямки їх уникнення. Визначено ключові групи ризиків підприємницької діяльності та 
охарактеризовано методи їх мінімізації. Розроблено рекомендації до підвищення економічної безпеки підприємства. 

06.18.03.0645/216680. Інформаційні технології в моделюванні процесів прийняття рішень на підприємстві. Гейдарова О.В., 

Паюк В.П. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, 
С.228-230. - укр. УДК 330.4. 
Розглянуто можливість моделювання процесів прийняття рішень на підприємстві, використовуючи методи нечіткої логіки. 

Запропоновано інформаційну технологію виявлення помилок у комп'ютерних системах. Перевагами інформаційної технології є 
те, що процес діагностування надає змогу виявлення вже на початковій стадії поширення помилок в мережі, може бути 
застосовуваний як до маленьких, так і до великих мереж, не вимагає значних обсягів обчислювальних ресурсів для обробки 

даних. 

06.18.03.0646/216700. Управління кадровими ризиками як напрям удосконалення механізму управління персоналом. 
Москаленко В.О., Дробот Ю.Ю. // Наукові праці Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2017, №2, 

т.23, С.57-65. - укр. УДК 331.1. 
У статті висвітлено актуальність і значення кадрового ризик-менеджменту у сучасному бізнес-середовищі. Узагальнено 
результати останніх публікацій і визначено коло невирішених проблем, пов'язаних з управлінням кадровими ризиками. 

Виділено найвагоміші кадрові ризики. Висвітлено роль людини в системі ризик-менеджменту. Представлено напрями роботи 
менеджерів з персоналу з метою формування ефективного механізму управління персоналом. Відображено процедуру 
управління кадровими ризиками із зазначенням принципів управління та рекомендаційних дій, направлених на вдосконалення 

механізму управління персоналом. 

06.18.03.0647/216701. Екаунтінг-менеджмент у системі менеджмету підприємства. Казаков О.О., Казакова В.І. // Наукові праці 
Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2017, №2, т.23, С.66-74. - укр. УДК 657.05:63. 

У статті проведено порівняльний аналіз понять "екаунтінг-менеджмент", "управлінський облік", "бухгалтерський менеджмент", 
визначено їх взаємозалежність і порівнянність. Уточнено переклад поняття "accounting management" українською мовою. 
Розроблено схему відповідності досліджених понять. Запропоновано авторське тлумачення облікового менеджменту в 

контексті сучасних потреб управління на підприємстві. Доповнено складові підсистеми, що формують систему облікового 
менеджменту (методичну, організаційну і кадрову доповнено комунікаційною). Окреслено потребу подальших досліджень 
облікового менеджменту в складі системи управління на підприємстві. 

06.18.03.0648/216702. Сутність та особливості управління маркетинговими ризиками підприємств. Кравець С.В. // Наукові праці 
Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2017, №2, т.23, С.75-85. - укр. УДК 339.138:005.334. 
У статті розглянуто сутність поняття "ризик", його об'єктивну і суб'єктивну природу виникнення, та роль, яку він відіграє в 

процесі здійснення підприємницької діяльності. Визначено й охарактеризовано основні передумови появи ризиків у діяльності 
виробничих підприємств. Проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних вчених на сутність поняття "маркетингові ризики 
підприємств",запропоновано його авторське бачення. Розроблено авторську класифікацію маркетингових ризиків виробничих 

підприємств із зазначенням причин виникнення, негативних наслідків від їх виникнення та рекомендації щодо їх запобігання і 
подолання у практичній діяльності підприємств. Охарактеризовано основні методи кількісної оцінки маркетингових ризиків - 
експертний і статистичний. Розглянуто механізм і принципи управління ризиками. Досліджено основні способи (методи) 

практичного управління ризиками на рівні виробничих підприємств. 

06.18.03.0649/216703. Формування механізму стратегічного розвитку підприємства. Кондратюк С.Ю., Дунда С.П. // Наукові праці 
Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2017, №2, т.23, С.86-92. - укр. УДК 338.32.001.76. 

У статті розглянуто різні погляди науковців щодо сутності розвитку та надано власне розуміння цього поняття. З'ясовано, що 
пропонують розуміти під механізмом стратегічного розвитку вітчизняні та зарубіжні вчені. Досліджено основні теоретичні 
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аспекти формування механізму стратегічного розвитку підприємства, обґрунтовано необхідність його застосування. Визначено 

основні елементи та запропоновано механізм стратегічного розвитку підприємства, використання якого забезпечить ефективне 
функціонування й розвиток суб'єкта господарювання в довгостроковій перспективі.  

06.18.03.0650/216727. Разработка концепции моделирования бизнес-процессов современного промышленного предприятия с 

точки зрения теоретико-правовых подходов к анализу информационной безопасности. Толбатов А.В., Толбатов В.А. // 
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Хмельницький: Хмельницький нац. ун -т, 2017, №1(57), 
С.196-199. - рос. УДК 658.011.56.012. 

Статья посвящена анализу и разработке концепции моделирования бизнеспроцессов промышленных предприятий. 
Информационная безопасность на протяжении двух последних десятилетий является объектом актуальных научных 
исследований в различных сферах знаний. Однако особенности общей структуры обеспечения информационной безопасности 

остаются недостаточно раскрытыми, что тормозит процессы осознания системности информационной безопасности и 
негативно сказывается на формировании государственной информационной политики, поэтому встатье уделено внимание 
этим особенностям, проведен классификационный анализ. 

06.18.03.0651/216784. Мотивація персоналу як основний інструмент досягнення цілей організації. Грищенко Д.Г., Дворак Ю.С. // 
Наукові праці Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2017, №1, т.23, С.100-108. - укр. УДК 
331.101.3. 

У статті розглянуто питання ефективної системи мотивації та стимулювання працівників організації, а також охарактеризовано 
основні види й методи мотивації персоналу. З'ясовано, що в даний час перевага надається матеріальній мотивації персоналу 
підприємства. Досліджено, що важливу роль у побудові об'єктивної й ефективної системи мотивації відіграє ключовий 

індикатор виконання, при впровадженні якого система мотивації стає чіткою і прозорою, оскільки фіксуються планові та 
фактичні значення, і керівнику цілком очевидно, за що і як мотивувати співробітника.  

06.18.03.0652/216825. Удосконалення моделі адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком промислових 

підприємств. Дем'яненко Т.І. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.101-107. - укр. УДК 330.342. 
В роботі розглянуто процес остаточного відбору конкретних інвестиційних і інноваційних пропозицій для фінансування який 
зв'язаний з ранжируванням цінностей і вибором оптимальної і зваженої лінії поведінки підприємства і повинен здійснюватися 

тільки після комплексного аналізу і оцінки інвестиційно-інноваційних пропозицій на відповідність пріоритетам підприємства і 
довгострокової стратегії. 

06.18.03.0653/216827. Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю виробничого підприємства. Зернюк 
О.В.,Василенко О.В., Мостовий О.О. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.120-124. - укр. УДК 

658.152:65.012.7(043.3.5). 
У публікації досліджуються теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю виробничого підприємства. 
Визначено проблеми в організації управління конкретними інвестиційними проектами. Розглядаються засади формування 

системи управління інвестиціями на виробничих підприємствах, а також завдання системи управління інвестиційною 
діяльністю. Визначені етапи формування і моніторингу виконання інвестиційної програми виробничого підприємства, а також 
елементи організаційного супроводу інвестиційних програм. 

06.18.03.0654/216830. Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств. Кривов'язюк І.В., Пушкарчук І.М., Волинчук 
Ю.В. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.135-144. - укр. УДК 332.13. 
У статті узагальнено підходи до трактування та запропоновано авторське визначення категорії "капіталізація підприємства". 

Розроблено авторську класифікацію видів капіталізації підприємства. Визначено характерні особливості та уточнено функції 
капіталізації підприємства за основними формами її прояву. Розкрито систему соціально-економічних вигід капіталізації 
підприємства. 

06.18.03.0655/216836. Особливості методики аналізу ефективності використання виробничого потенціалу підприємства. Талах 
Т.А. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.173-178. - укр. УДК 332.155. 
У публікації підлягають розгляду питання щодо особливостей формування методики оцінки і аналізу виробничого потенціалу 

підприємства залежно від підходів до визначення його складу і структури. 

06.18.03.0656/216837. Система ризик-менеджменту підприємства: сутність та складові. Черчик Л.М., Бегун С.І. // Економічний 
форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.179-183. - укр. УДК 338.24 (07). 

У статті обґрунтовано змістовне наповнення ризик-менеджменту підприємства на основі системного підходу. Узагальнено 
існуючі підходи до визначення сутності ризик-менеджменту та управління ризиками; сформовано принципову схему системи 
ризик-менеджменту; конкретизовано сутність основних її складових. Використання системного підходу дало можливість 

уточнити сутність. ризик-менеджменту як виду управлінської діяльності, що полягає у своєчасному й адекватному реагуванні на 
загрози, здійсненні свідомого, цілеспрямованого впливу суб'єкта управління на об'єкт з метою його стійкого розвитку в умовах 
невизначеності. 

06.18.03.0657/216838. Сутність та особливості оцінки фінансового стану підприємства. Забедюк М.С., Дорош В.Ю. // 
Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.184-188. - англ. УДК 332.12(477). 
У статті досліджено підходи різних авторів до поняття "фінансовий стан підприємства". Відображені показники оцінки 

фінансового стану підприємства. Наведені основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства.  

06.18.03.0658/216844. Методи оцінки основних засобів в умовах законодавчих змін: вітчизняний та зарубіжний досвід. Єлісєєва 
О.К., Яресько А.М. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.223-229. - укр. УДК 657. 

У статті досліджено законодавство та підходи науковців щодо оцінки об'єктів основних засобів на промислових підприємствах. 
Висвітлено критерії визнання об'єктів основних засобів в різних країнах світу. Узагальнено основні види оцінки основних засобів 
у вітчизняній та зарубіжній обліковій практиці. Проведено порівняльний аналіз формування первісної вартості згідно до МСБО 

16 та П(С)БО 7. Представлено критичний огляд методів оцінки первісного придбання основних засобів.  

06.18.03.0659/216849. Максимізація прибутку підприємства та його роль у процесі відтворення. Бабич М.С. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.22-25. - укр. УДК 

330.143:658.155. 
Розглянуто та проаналізовано еволюцію деяких наукових теорій сутності прибутку підприємства та роль даної категорії в 
ринкових умовах господарювання. Узагальнено визначення прибутку та проблеми його максимізації на сучасному етапі 

розвитку національної економіки. Охарактеризовано особливості шляхи максимізації прибутку та його значення у процесі 
економічного відтворення на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. 

06.18.03.0660/216850. Сутність інтелектуального капіталу в сучасних умовах. Битий А.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 

Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.26-29. - укр. УДК 330.356. 
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У статті розглянуто роль і значення інтелектуального капіталу в сучасних трансформаційних процесах розвитку економіки. 

Визначено, що інтелектуальний капітал надає сучасному підприємству вагомі конкурентні переваги на ринку. Встановлено, що 
структура інтелектуального капіталу включає в себе наступні елементи: людський капітал, структурний капітал та споживчий 
капітал. Досліджено методи оцінки ефективності інтелектуального капіталу компанії та окреслені їх основні недоліки. Виявлено, 

що впровадженням системи управління інтелектуальним капіталом є створення інформаційно-аналітичної бази для вирішення 
практичних питань стратегічного розвитку підприємства. 

06.18.03.0661/216851. Аналіз передумов та основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності підприємств. Бушовська Л.Б. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.30-34. - укр. 
УДК 658.152. 
Визначено основні напрями інвестиційної політики підприємства та доведено, що для формування і реалізації ефективної 

інвестиційної діяльності підприємств необхідно враховувати новітні досягнення в сфері наукових досліджень і розробок, 
спрямованих на підвищення якості продукції за світовими стандартами, екологічності виробництва, а також запровадження 
новітніх технологій у всі сфери функціонування підприємств. 

06.18.03.0662/216858. Інвестування підприємств у розвиток персоналу: особливості, віддача та інструменти стимулювання. 
Самолюк Н.М., Юрчик Г.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, 
№2(246), т.1, С.64-68. - укр. УДК 331.108.45. 

Проаналізовано динаміку витрат на професійне навчання в Україні та країнах ЄС. Доведено взаємозв'язок між розміром витрат 
підприємств на розвиток персоналу і продуктивністю праці. Досліджено типи відносин між урядом і роботодавцями в сфері 
професійного навчання персоналу. Наведено основні інструменти стимулювання роботодавців до підвищення професійного 

рівня працівників. 

06.18.03.0663/216860. Фактори гетерогенності в інноваційній діяльності промислових корпорацій. Стадник В.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.74-79. - укр. УДК 

65.012.32. 
Актуалізовано завдання підвищення ефективності інноваційної діяльності в промислових корпораціях. Охарактеризовано вплив 
факторів гетерогенності на результативність інноваційної діяльності. Виокремлено особливу роль соціальної гетерогенності у 

забезпеченні ефективності інноваційного процесу. З позицій системно-інтеграційної теорії систематизовано завдання 
менеджменту щодо удосконалення внутрішнього простору промислових корпорацій для підвищення ефективності інноваційної 
діяльності. 

06.18.03.0664/216861. Управління резервами зростання продуктивності праці на промислових підприємствах. Танасієнко Н.П. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.80-83. - укр. 
УДК 331.101.6. 
Розроблено програмно-цільовий підхід до управління резервами підвищення продуктивності праці на промислових 

підприємствах. Розглянуто принципи та структуру цільової комплексної програми підвищення продуктивності праці. 
Охарактеризовано етапи процесу управління резервами підвищення продуктивності праці під час застосування програмно-
цільового підходу. 

06.18.03.0665/216862. Стратегія управління ризиками на підприємстві. Цвігун Т.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.84-88. - укр. УДК 330.131.7(477). 
В статті виділені спільні риси стратегічного управління та управління ризиками на підприємстві, основні принципи розробки 

стратегії управління ризиками. Визначена роль ризик-менеджера у розробці даної стратегії. Сформована стратегії управління 
ризиками з врахуванням методів управління ними та визначені основні умови її реалізації.  

06.18.03.0666/216866. Обґрунтування напрямів оцінки потенціалу відповідно до потреб економічного аналізу. Рзаєва Т.Г., Рзаєв 

Г.І., Грицаюк М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), 
т.1, С.107-113. - укр. УДК 658.018:65.012.32:658.14.17. 
У статті досліджено існуючі підходи до розуміння потенціалу підприємства, здійснено їх узагальнення та групування за двома 

напрямами. Виділено ресурсний напрям та напрям системного підходу до нереалізованих (потенційних) можливостей 
підприємства. За вказаними напрямами виокремлено основні характеристики кожного з підходів. Розглянуто основні методичні 
підходи до оцінки потенціалу підприємства. Досліджено базові та узагальнені методи оцінки потенціалу підприємства та 

обґрунтовано доцільність їх використання в практичній діяльності підприємств.  

06.18.03.0667/216867. Обґрунтування фінансової стратегії на основі системного аналізу. Худик О.Б. // Вісник Хмельницького 
нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.114-121. - укр. УДК 658.15:005.52. 

У статті розглянуто проблеми обґрунтування фінансової стратегії підприємства на основі системного аналізу. Встановлено, що 
для ефективного управління фінансовим потенціалом необхідно забезпечити узгодженість системи стратегічних цілей 
підприємства. Удосконалено методику комплексної оцінки фінансового потенціалу підприємств борошномельно-круп'яної 

промисловості на підґрунті інтегрального показника. Запропонований методичний підхід до розробки фінансової стратегії 
дозволяє здійснити адекватне моделювання стану соціально-економічної системи в умовах суттєвого рівня невизначеності та 
створює передумови для нової інтерпретації класичних імовірнісних і експертних оцінок.  

06.18.03.0668/216868. Особливості мотивування інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Юринець З.В., Юринець 
Р.В., Круглякова В.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, 
№2(246), т.1, С.122-125. - укр. УДК 330.341.1. 

У статті розглянуто особливості мотивування інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, зокрема, мотивацію щодо 
реагування на конкурентну ситуацію. Визначено комплекс чинників, що зумовлюють мотивацією суб'єктів господарювання щодо 
реагування на конкурентну ситуацію. Запропоновано спосіб математичної оцінки рівня мотивації щодо реагування на 

конкурентну ситуацію. 

06.18.03.0669/216869. Особливості обліку оренди майна у сфері господарювання. Бойко Л.І., Єремян О.М. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.126-130. - укр. УДК 

657.42. 
Стаття присвячена дослідженню існуючих підходів до обліку майна суб'єктами господарювання. Розкрито особливості обліку 
при фінансовій і оперативній оренді, запропоновано нарахування амортизації у орендаря і орендодавця. Досліджено 

особливості обліку у орендаря - приватної фізичної особи, узагальнено бухгалтерські проведення оренди у орендаря - 
платника податку на прибуток. 
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06.18.03.0670/216870. Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства. Гуменюк A.Ф. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.131-134. - укр. УДК 
657:336.76. 
В даній статті висвітлено особливості формування облікової політики суб'єкта господарювання в контексті законодавчих змін та 

в перспективі. Розглянуто нормативні акти, що регулюють облікову політику та випадки, коли змінюється облікова політика та 
облікові оцінки. 

06.18.03.0671/216873. Вибір стратегії управління корпорацією в контексті забезпечення її ефективності і масштабності розвитку. 

Боковець В.В., Іванченко Г.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 
2017, №2(246), т.1, С.145-148. - укр. УДК 332:65:637.1(045). 
У статті розглядаються стратегічні цілі керівництва компанії. Запропоновано використання нефінансових показників, щоб краще 

оцінити дії менеджерів компанії, а отже, сприяти підвищенню ефективності діяльності підприємства в цілому. Також 
запропоновано матрицю обґрунтування раціональних стратегій управління корпорацією та матрицю обґрунтування для 
динамічного розвитку корпорації. 

06.18.03.0672/216874. Оцінка ефективності медіапланування як складової управління рекламної діяльності підприємства. 
Лозовська Г.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), 
т.1, С.149-153. - укр. УДК 659.113. 

У статті досліджено оцінку ефективності медіапланування та його роль і місце у системі управління рекламною діяльністю 
підприємства. Оцінено сучасний стан українського медіаринку та його вплив на прийняття рішень при розробці медіаплану, а 
також визначено систему показників для оцінки ефективності медіапланування рекламної кампанії.  

06.18.03.0673/216880. Управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних підприємствах засобами сучасних інформаційних 
технологій. Азарова А.О., Пужайло О.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. 
ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.185-188. - укр. УДК 330.142. 

У роботі досліджено поняття інтелектуального капіталу, розглянуто його сутність та складові. Проаналізовано переваги та 
недоліки сучасних програмних засобів управління інтелектуальним капіталом, обґрунтовано оптимальний ПЗ для управління 
інтелектуальним капіталом. 

06.18.03.0674/216921. Теоретичні підходи до формування комунікативної політики підприємства. Вахович І.М., Вахович В.Р. // 
Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.187-192. - укр. УДК 658.8:007. 
У статті розкрито суть та функції комунікативної політики, зосереджено увагу на елементах маркетингових комунікацій, їх 
особливостях, спільних та відмінних рисах. 

06.18.03.0675/216922. Фінансова стратегія: економічна сутність та місце в системі управління підприємством. Лапіна І.С., 
Лопатко К.М. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.192-197. - укр. УДК 658.14.17. 
В статті розглянуто економічну сутність такого поняття, як фінансова стратегія підприємства. Систематизовано погляди 

різноманітних дослідників та економістів як вітчизняних, так і зарубіжних на сутність визначення "фінансова стратегія". Виділено 
найбільш широке та всеохоплююче визначення. Охарактеризовано сутнісні риси фінансової стратегії підприємства. Визначено 
місце та роль фінансової стратегії в загальній системі управління підприємством та серед інших функціональних стратегій.  

06.18.03.0676/216923. Складові конкурентоспроможності персоналу підприємства. Лорві І.Ф., Ковтун А.А. // Економічний форум. 
Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.197-201. - укр. УДК 005.95.96. 
У публікації проведене дослідження теоретичних аспектів складових конкурентоспроможності персоналу підприємства. 

Вивчено сутність трактування поняття "конкурентоспроможність персоналу", принципи та охарактеризовано його складові. 
Обґрунтовано необхідність впровадження диверсифікаційного менеджменту та напрямки підвищення конкурентоспроможності 
персоналу підприємства. 

  
06.18.03.0677/216926. Актуальні шляхи та фактори підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємства. 
Станіславик О.В., Коваленко О.М. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.223-231. - укр. УДК 

005.332.4. 
Позначено основні завдання в сфері підвищення конкурентоспроможності. Розглянуто фактори зовнішнього та внутрішнього 
середовища, що впливають на конкурентоспроможність підприємств та умови забезпечення вітчизняним підприємствам виходу 

на глобальний ринок. Показано основні шляхи вирішення проблем підвищення конкурентоспроможності підприємства та 
розглянуто елементи зазначеного підвищення. Сформульовано важливі умови забезпечення конкурентоспроможності 
сучасного вітчизняного підприємства та ключові фактори її підвищення в умовах глобальної економіки.  

06.18.03.0678/216927. Сутність та інструменти антикризового менеджменту. Черчик Л.М., Марців Т.Ю. // Економічний форум. 
Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.231-237. - укр. УДК 658.15. 
У статті розглянуто існуючі підходи до визначення сутності антикризового менеджменту підприємством; запропоновано його 

трактування як сукупності управлінських рішень та дій, націлених прогнозування та виявлення сигналів щодо можливих загроз, 
діагностику кризового стану підприємства, розробку та впровадження заходів щодо попередження та зниження негативних 
наслідків. Визначено елементи системи антикризового менеджменту - об'єкт, суб'єкт, предмет, мета, принципи, функції, 

критерії, інструменти; основні етапи процесу антикризового менеджменту. Охарактеризовано інструменти антикризового 
менеджменту операційного, тактичного та стратегічного рівнів. 

06.91 Економіка окремих країн 

06.18.03.0679/214050. Структурні зрушення в економіці європейських країн. Бицюра Ю. // Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №3(86), С.59-72. - укр. УДК 330.341.4(4). 
Проаналізовано сучасну структуру економіки України та ЄС за видами економічної діяльності, пропозицією і використанням 
ресурсів у зведених національних рахунках. Виявлено тенденції у структурі національної економіки щодо змін співвідношення 

матеріального виробництва і сфери послуг. Обґрунтовано їх прогресивність як одного із головних чинників підвищення рівня 
конкурентоспроможності національної економіки. 

06.18.03.0680/215174. Розвиток креативних індустрій у Європейському Союзі. Жулід-Христосенко Ю.О. // Проблеми і 

перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.11-16. - укр. УДК 
339.942. 
У сучасному глобалізованому світі визначної ролі для підтримання рівня міжнародної конкурентоспроможності набуває ступінь 

розвитку креативних індустрій, де Європейський Союз виступає безперечним світовим лідером за швидкістю та характером 
розвитку даного сектору економіки. У даній статті досліджено особливості функціонування креативних індустрій Європейського 
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Союзу. Предметом даного дослідження є сектор креативної економіки в ЄС. Метою є визначення місця креативних індустрій у 

порівняні з іншими європейськими секторами економіки, виділення основних підгалузей європейського креативного сектору та 
аналіз їх доходів і зайнятості. У роботі розглянуто основну класифікацію креативних індустрій Європейського Союзу, де 
виділяється 11 підгалузей, і на основі якої проведений аналіз діяльності підгалузей креативної економіки. У статті 

проаналізована структура дохідності креативних індустрій, а також зайнятість по підгалузям. Автором досліджені взаємозв'язки 
всередині креативних індустрій, а також доводиться їх тісна взаємозалежність. У статті виокремленні основні види 
співробітництва на різних рівнях створення і просування креативних продуктів та послуг. У статті акцентується увага на 

особливостях розвитку Європейського Союзу у контексті розміщення великої кількості креативних компаній, що посідають 
лідируючі місця у світовій креативній економіці. Зазначається, що важливим аспектом функціонування креативних індустрій у 
ЄС є рівноправне функціонування як великих компаній, так і невеликих стартапів. 

06.18.03.0681/216387. Проблеми регіонального планування та розвитку в Нігерії. Оладайо Рамон Ібрагім. // Часопис соціально-
економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2017, №22(1), С.79-82. - англ. УДК 911.3. 
У статті розглядаються проблеми, пов'язані з відсутністю чітко сформульованої політики у сфері регіонального розвитку Нігерії , 

незважаючи на ряд ініціатив у галузі міського планування, розвитку та управління. Політика прийняття рішень з планування 
розвитку часто не враховує наслідки способів використання землі та інших ресурсів, що призводить до низки негативних 
економічних, соціальних та екологічних явищ. Показано значний вплив територіального планування на соціально-економічний 

розвиток, його незбалансованість, нерівність і бідність у країні. Дано рекомендації з регіонального планування з метою 
сприяння розвитку країни і підвищення добробуту населення. 

06.18.03.0682/216530. Особенности ведения внешнеэкономической деятельности в Туркменистане на примере кондитерской 

отрасли. Оразов Д.С. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2016, №43(1215), С.60-65. - укр. УДК 338.19. 
В условиях рыночной экономики невозможно представить деятельность современных крупных предприятий без их выхода на 

международную арену. Основной целью стратегии предприятия является завоевание большей доли рынка для сбыта своей 
продукции и увеличение конкурентоспособности. Успех повышения конкурентоспособности заключается в выходе предприятия 
на новые рынки сбыта, в том числе и зарубежные. Развитие внешнеэкономической деятельности предприятия - это залог 

долгосрочных и перспективных отношений. 

06.18.03.0683/216818. Статистичне моделювання трансформації економічних систем країн Балтії. Журавльов О.В., Урбан О.А. 
// Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.42-50. - укр. УДК 338.1. 
Стаття присвячена актуальній проблематиці оцінювання трансформаційних процесів в країнах Балтії. На основі економічної 

діагностики та статистичного моделювання виявлено відхилення від норм в макроекономічному балансі країн в період до 
приєднання до ЄС та після. Ідентифіковано, що особливістю економічного зростання стала інституційна траєкторія, яку обрали 
Литва, Латвія та Естонія після 1991 р. 

   
   

71 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ. ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

71.01 Загальні питання внутрішньої торгівлі 

71.18.03.0684/213276. Формування моделі вибору факторингового портфелю торгівельних підприємств. Фаринович І.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.178-181. - укр. УДК 
336.77 (045). 

В статті розглянуто методологічну платформу формування моделі вибору факторингового портфелю торгівельних підприємств 
на засадах моделі CAMP. Розглянуто структуру способів погашення дебіторської заборгованості на засадах результатів 
об'єднаного АВС та XYZ аналізу на основі правила Парето. При цьому визначено, що факторинг як варіант погашення 

дебіторської заборгованості із залученням третьої сторони доцільно використати для дебіторів, які увійшли у групи AZ, BZ, CZ. 
Проаналізовано особливості факторингу, що дозволяє визначати адаптовані припущення до оптимізації факторингового 
портфелю. Побудована матриця коефіцієнтів ризику при аналізі дебіторів. Сформульовано цільову функцію факторингового 

портфелю для двох видів факторингу: фінансування під запоруку грошових вимог (invoice-discounting) та повноцінний 
факторинг (full factoring). Визначена аналітична формула для розрахунку раціональності використання портфелів факторингу 
на основі методики Кронбаха та Глезера (Cronbach & Gleser). 

71.18.03.0685/213352. Соціально-економічні аспекти розвитку торгівлі в Україні. Стефанишин О.Б. // Вісник Хмельницького нац. 
ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.214-217. - укр. УДК 658. 338.1. 
В роботі визначено соціальну роль сфери торгівлі в контексті забезпечення трудової зайнятості, в тому числі самозайнятості 

населення в Україні. В результаті проведеного дослідження отримано дані про частку зайнятого населення в торгівлі та про 
кількість зайнятих працівників на підприємствах та фізичних осіб-підприємців, розраховано продуктивність праці в сфері 
торгівлі. Всі дані досліджені в динаміці, визначено абсолютні зміни показників та темпи їх змін. 

71.18.03.0686/213589. Аналіз вітчизняних методик управління логістикою торгівельних мереж. Мазарчук А.Ю., Більовська Г.С. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.166-169. - укр. 
УДК 658.7.01. 

В роботі здійснено ґрунтовний аналіз вітчизняних методик управління логістикою торговельних мереж та перспектив їх 
використання у мережах торгівлі. За результатами аналізу зроблено висновки про актуальність подальших досліджень у даній 
сфері, а також важливість детального аналізу зарубіжного досвіду управління логістикою торгівельних мереж, можливостей та 

перспектив використання цього досвіду у торговельних мережах України. 
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71.18.03.0687/215196. Стратегічне цілевизначення підприємства торгівлі під час обґрунтування адаптаційних рішень. Гросул 

В.А., Филипенко О.М., Рачкован О.Д. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-
дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.1, С.27-32. - укр. УДК 65.011.2. 
Метою статті є обґрунтування необхідності та розробка системи цілей для формування стратегії адаптації підприємства до 

мінливого середовища функціонування з урахуванням специфіки торговельної галузі. В статті на основі узагальнення досвіду з 
питань стратегічного цілевизначення і враховуючи сутнісні характеристики стратегії адаптації, визначено стратегічну 
спрямованість адаптації як забезпечення життєздатності і ефективності функціонування підприємства торгівлі в довгостроковій 

перспективі на основі динамічного балансу з бізнес-середовищем. З огляду на це процес адаптації економічного суб'єкта у 
сфері торгівлі пропонується спрямувати на досягнення трьох основних цілей: забезпечення на основі коригувальних впливів: а) 
виживання, б) стабільного положення на ринку, в) стійкого розвитку і ефективного функціонування в довгостроковій 

перспективі. У запропоновану систему цілей включено об'єкти стратегії адаптації, тому що саме на зміну їх стану і властивостей 
спрямовуються керуючі впливи стратегії для усунення або попередження негативних впливів бізнес-середовища. 
Запропонована система цілей та об'єктів стратегії адаптації підприємства дає комплексне уявлення про напрями прийняття 

адаптаційних рішень та є підґрунтям для визначення комплексу заходів здійснення впливу на зазначені об'єкти адаптаційного 
управління. 

71.18.03.0688/215319. Ефективність стратегічного управління товарними запасами на торговому підприємстві. Огієнко С.О., 

Гуща М.С. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), 
т.1, С.52-57. - укр. УДК 005.921:339.144. 
В даній статті розглядається проблематика стратегічного управління товарними запасами на торговому підприємстві. На 

сьогоднішній день специфіка господарських відносин сприяє модернізації як самої системи економічних відносин так і 
організаційних форм її управління. Пошук нових підходів до управління організацією, персоналом, ефективних методів ведення 
торгівлі є важливим елементом для конкурентоспроможності будь-якого підприємства незалежно від сектору економіки. 

Сьогодні результати торгової діяльності підприємств, в першу чергу, залежать від ефективного використання ринкових 
механізмів управління, інновацій в системі логістичного управління, якісного задоволення потреб споживачів та стабільного 
розвитку підприємницької діяльності. Оскільки запаси на торгівельному підприємстві є найбільш вагомою частиною активів 

підприємства та займають особливе місце в складі майна. Успішне та ефективне управління запасами дозволить підприємству 
збільшити товарообіг та зменшити витрати. Основна мета статті на основі діяльності торгівельного підприємства дослідити 
теоретичні основи та особливості управління запасами, а також встановити основні перспективні шляхи підвищення 
ефективності стратегічного управління запасами. Предмет - сукупність господарських відносин, що виникають в процесі 

управління запасами на торговому підприємстві. В ході дослідження було використано широкий спектр сучасних методів 
дослідження - якісний та кількісний аналіз, метод прямих підрахунків, аналітичний, соціальний та ін. Особливу увагу приділено 
аналізу факторів впливу на ефективне стратегічне управління товарними запасами на торговому підприємстві. Практична 

значимість рекомендацій базується в автоматизації управління запасами та складської діяльності, зменшення логістичних 
витрат шляхом використання логістичного аутсорсингу. Особливістю роботи є те, що вона виконана на прикладі ТОВ "Завод 
Кобзаренка". Тому запропоновані пропозиції конкретні, обґрунтовані, ефективні і можуть бути упроваджені не тільки на даному 

підприємстві, але і на інших споріднених підприємствах, що додає роботі яскраво виражену практичну спрямованість . 

71.18.03.0689/215408. Впровадження європейського досвіду щодо забезпечення державної безпеки прав та інтересів 
споживачів. Муромець Н.Є., Протасова О.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. 

автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.2, С.8-13. - укр. УДК 366.5 (4). 
Питання захисту прав споживачів у Європейському Союзі завжди знаходилося у центрі європейської політики. Європейська 
політика у відношенні прав споживачів охоплює всю різноманітність народногосподарських галузей та зачіпає численні 

підприємства та виробництва, враховуючи такі аспекти, як електронні угоди, посилкова торгівля, ціноутворення та реклама, 
правовий захист в торгівлі, суспільне здоров'я, безпечність кінцевого продукту. Тому актуальним є впровадження досвіду ЄС у 
сфері захисту прав споживачів в Україні. Метою даної статті є узагальнення наукового і практичного досвіду у сфері захисту 

прав споживачів в ЄС, визначення особливостей та тенденцій впровадження цього досвіду в Україні. У статті досліджено 
європейський досвід щодо забезпечення державної безпеки прав та інтересів споживачів в діяльності торговельного 
підприємства. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо впровадження досвіду Європейського Союзу в Україні. 

Розглянуто необхідність принципового реформування сфери захисту прав споживачів в Україні. Визначена необхідність 
впровадження концепції вільного ринку з чітким контролем за безпечністю товарів, робіт та послуг. Визначена необхідність 
створення окремого органу виконавчої влади із захисту прав споживачів. Отже, у статті визначена необхідність  впровадження 

європейського досвіду у сфері захисту прав споживачів в Україні та наведена практична необхідність заходів щодо даного 
впровадження. Забезпечення високої якості продукції (послуг) нерозривно пов'язано із задоволенням потреб споживача. Ця 
взаємозалежність визначає сьогодні ринкову політику будь-якої організації, тим більш, що права споживачів на якісну та 

безпечну продукцію у розвинених європейських країнах мають сувору законодавчу основу, яку необхідно запровадити і в 
Україні. 

71.18.03.0690/215410. Розробка системи залучення зарубіжних інвестицій для торгової фірми в умовах глобалізації. Горовий 

Д.А., Горова К.О., Пономаренко О.І. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-
дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.2, С.13-19. - укр. УДК 330.322.2:330.146. 
У статті розглянуті основні проблеми та перспективи залучення зарубіжних інвестицій для торгової фірми в умовах глобалізації.  

Проаналізовано статистичні данні, які відображають динаміку іноземних інвестицій. Визначено особливості залучення 
інвестицій саме торговельною фірмою. Об'єктом дослідження є системи залучення зарубіжних інвестицій на торговельне 
підприємство в умовах глобалізації. Предметом дослідження є розробка раціональних систем для залучення зарубіжних  

інвестицій на підприємство. Методичними засобами дослідження є аналіз, системний підхід, систематизація та узагальнення. В 
основу даного наукового дослідження входять економічні праці вітчизняних та закордонних авторів. Залучення іноземних 
інвестицій в Україні розглянуто на прикладі торгової фірми "Ашан". В роботі наведено SWOT-аналіз для визначення перспектив 

на приваблення більшої кількості інвесторів. Авторами запропоновані три схеми систем залучення інвестицій на торговельні 
фірми України. 

71.18.03.0691/216259. Просторовий розвиток торговельних мереж у Львівській області (на прикладі мережі магазинів 

"Рукавичка"). Клапчук Вікторія. // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, 
№20(1), С.173-180. - укр. УДК 339.372.5.01(477.83):339.132.4. 
Проаналізовано особливості розміщення закладів торговельної мережі "Рукавичка" у Львівській області. Визначено основні 

чинники розвитку торговельної мережі. Виділено місце торговельної мережі "Рукавичка" у загальному рейтингу торговельних 
мереж України. Проаналізовано динаміку відкриття торговельних закладів мережі. Виявлено процеси торговельного 
агломерування. Акцентовано увагу на просторовому розвитку мережі в м. Львові, як найбільшому у Львівській області, де 

визначено частку закладів торговельної мережі "Рукавичка" в адміністративних районах.  
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71.18.03.0692/216396. Фактори формування та розвитку системи торговельного обслуговування населення Харківської області. 

Кобилін Павло. // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2017, №22(1), С.148-
156. - англ. УДК 911.3:339.1 (477.54). 
Стаття присвячена виявленню факторів формування і розвитку системи торговельного обслуговування населення Харківської 

області. Обґрунтовано сутність факторного аналізу, критерії виділення факторів. За результатами факторного аналізу виділено 
5 факторів, що впливають на рівень розвитку системи торговельного обслуговування населення Харківської області: соціально-
економічний, аграрно-розселенський (аграрно-екістичний), житлово-торговельний, соціально-демографічний, екологічний. 

Проаналізовано дію виділених факторів у розрізі міст обласного підпорядкування та районів області.  

71.18.03.0693/216853. Методика визначення та порядок формування фінансових результатів торговельних підприємств. Мейш 
А.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.40-43. - 

укр. УДК 657. 
У статті досліджується порядок формування фінансових результатів торговельних підприємств, зокрема висвітлено порядок 
визнання і відображення доходів і витрат, що виникають на підприємстві. Обґрунтовано певні розбіжності в окремих 

концептуальних положеннях щодо обліку доходів і витрат, зокрема неоднозначність у трактуванні понять  "дохід" та "витрати". 

71.31 Роздрібна торгівля 

71.18.03.0694/213264. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Орлик І.О., 
Васильців Т.Г., Рудик C.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, 
№1(232), С.102-109. - укр. УДК 658.511:339.37. 

У статті проаналізовано стан інноваційного розвитку та узагальнено напрями для підвищення інноваційної діяльності в торгівлі 
в Україні з продажу керамічної плитки та сантехніки, а саме - механізми та засоби активізації інноваційного розвитку 
підприємств роздрібної торгівлі в Україні. Проведено оцінку інноваційно-інвестиційної діяльності та рівня інвестиційного 

забезпечення розвитку роздрібних торговельних підприємств. Проаналізовано мінімізацію невизначеності в процесах і 
результатах інвестування в інноваційну діяльність торговельних підприємств з продажу керамічної плитки та сантехніки.  

71.18.03.0695/213272. Активізація інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах посилення 

конкурентної боротьби. Гавловська Н.І., Рудніченко Є.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 
Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.155-157. - укр. УДК 658.14. 
Розглянуто передумови активізації інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі, досліджено 

елементи формування інноваційної програми підприємства в умовах конкурентної боротьби за ринки збуту. Розроблено 
пропозиції з формування оптимальної інноваційно-інвестиційної програми розвитку підприємств роздрібної торгівлі. 

71.18.03.0696/213280. Активізація інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах посилення 

конкурентної боротьби. Гавловська Н.І., Рудніченко Є.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 
Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.194-198. - укр. УДК 658.14. 
Розглянуто передумови активізації інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі, досліджено 

елементи формування інноваційної програми підприємства в умовах конкурентної боротьби за ринки збуту. Розроблено 
пропозиції з формування оптимальної інноваційно-інвестиційної програми розвитку підприємств роздрібної торгівлі. 

71.18.03.0697/214081. Структурна перебудова роздрібної торгівлі в умовах глобалізації. Дмитренко І. // Зовнішня торгівля: 

економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №4(87), С.64-74. - укр. УДК 339.37:339.92. 
Обґрунтовано стратегічні напрями формування якісно нової структурної моделі роздрібної торгівлі в Україні, яка відрізняється 
від існуючої складом, новими елементами функціональної і організаційної структури. Визначено чинники позитивного впливу 

впровадження проекту Закону України "Про внутрішню торгівлю". 

71.18.03.0698/216579. Аналіз реалізації товарів та витрат підприємств роздрібної торгівлі. Коцеруба Н.В., Лагдан А.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.65-69. - укр. УДК 

339.37(045). 
У статті розглянуто питання реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. Висвітлено особливості аналізу реалізаці ї 
товарів та витрати підприємств з урахуванням макро-, мезо- та макрорівнів. Досліджено товарооборот з метою виявлення 

резервів підвищення ефективності діяльності роздрібних підприємств. 

71.18.03.0699/216589. Аутсорсинг роздрібних торговельних мереж: світові тенденції та українські реалії. Микитенко Н.В., 
Денисенко І.П. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), 

С.118-125. - укр. УДК 005.511:339.372.842. 
У статті розглянуто підходи до визначення поняття "аутсорсинг", в т.ч. у сфері торгівлі. Особливу увагу приділено порівнянню 
вітчизняної та зарубіжної практики використання аутсорсингу роздрібними торговельними мережами. Проаналізовано фактори, 

які стримують розвиток аутсорсингу в роздрібних торговельних мережах України. Виявлені резерви застосування аутсорсингу в 
діяльності вітчизняних продовольчих торговельних мереж. 

71.18.03.0700/216912. Аналіз та оцінка підприємницької діяльності об'єктів роздрібної торгівлі у регіонах держави. Речун О.Ю. // 

Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №2, С.132-139. - укр. УДК 332.133:339.3. 
У статті проведено аналіз та оцінку підприємницької діяльності об'єктів роздрібної торгівлі у регіонах держави. Проаналізовано 
забезпеченість населення роздрібної торговельною мережею, динаміку показників торгівлі, наявність магазинів роздрібної 

торгівлі, товарооборот торговельних мережі, товарну структуру роздрібної товарообороту. Запропоновано напрями 
удосконалення розвитку підприємницького середовища регіонів держави в сфері роздрібної торгівлі.  

71.33 Громадське харчування 

71.18.03.0701/213598. Особливості розвитку інноваційних технологій у сфері ресторанного господарства. Прилепа Н.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №4(238), т.2, С.212-215. - укр. УДК 
339.166.5. 
У статті досліджено сутність інноваційних технологій у сфері ресторанного господарства. Доведено, що найважливішими 

інноваційними технологіями є інформаційно-комп'ютерні технології, які дозволяють значно спростити та оптимізувати низку 
специфічних для цього бізнесу процесів. Проаналізовано переваги від застосування інноваційних технологій у сфері 
ресторанного господарства. 
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71.18.03.0702/213625. Моніторинг місцевого ринку ресторанних послуг. Дружиніна В.В., Труніна І.М., Сосновська Ю.Р. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.65-69. - укр. УДК 
339.1:640.432:303.4. 
В статті наведено результати соціологічного дослідження місцевого ринку ресторанних послуг. Визначено, що на попит на 

конкретний тип ресторанного закладу на місцевому рівні впливають місце розташування, тип кухні, середній чек замовлення 
тощо. Встановлено, що відкриття їдальні в національному стилі саме в центрі м. Кременчук, що є об'єктом дослідження, 
надасть можливість зосередити більшу увагу потенційних клієнтів шляхом співвідношення рівня якості сервісу і цін та 

збільшити прибуток даного закладу. 

71.18.03.0703/213648. Інновації в закладах ресторанного господарства. Томаля Т.С. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 
Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №5(240), т.1, С.185-188. - укр. УДК 338.48.477. 

В статті розглянуто нововведення у сфері ресторанного бізнесу та охарактеризовано деякі з них, що пропонуються в сучасних 
закладах ресторанного господарства. Досліджено основні тенденції у впровадженні інноваційних підходів до обслуговування 
споживачів. Виокремлено етапи на яких можуть впроваджуються інновації в ресторанному бізнесі, починаючи від отримання 

замовлення і закінчуючи розрахунком з офіціантом. Більш детально розглянуто невиробничі інновації, в контексті надання 
послуг з організації харчування та не пов'язані з виробничим процесом. До найбільш важливих інновацій віднесено 
впровадження e-MenuBoard (тобто електронні меню), використання QR-коду для ознайомлення відвідувачів із рестораном та 

додатки SmartCellar або Uncorked для iPhone та iPad, які у майбутньому можуть повністю витіснити з ресторанів винні карти і 
сомельє. 

71.18.03.0704/215680. Особливості формування інтер'єру різних типів закладів громадського харчування. Вісич М.С., Школяр 

Д.С., Єрещенко О.Г. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2016, 
№43, ч.2, С.257-262. - укр. УДК 747.012. 
У статті розглянуто характерні особливості дизайну різних типів закладів громадського харчування. Проаналізовано характерні 

прийоми групування та розміщення посадочних місць для відвідувачів; особливі вимоги до меблів, атмосфери; додаткові 
розважальні заходи; специфіку дизайну. Наведені приклади вирішення інтер'єру закладів громадського харчування.  

71.18.03.0705/216302. ГІС-аналіз функції урбогеосистеми з метою оптимізації розміщення закладів громадського харчування 

(на прикладі м. Харків). Безрук Віктор, Костріков Сергій, Чуєв Олексій. // Часопис соціально-економічної географії. Харків: 
Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №21(2), С.91-101. - укр. УДК 004.9+004.451. 
У стаття подається новий приклад ГІС-аналізу окремих функцій урбогеосистеми (УГС) на додаток до того, що наводився 
авторами у попередній публікації. В даному випадку викладається методика, за допомогою якої можна оцінити просторову 

диференціацію розміщення закладів громадського харчування (ЗГХ) як явища, що регулюється однією із функцій УГС. Коротко 
описується соціальна сфера міста, через що може бути отримана одна із ключових атрибутивних характеристик УГС. У 
програмному інтерфейсі ГІС детально подаються візуалізація та аналіз просторового розміщення закладів громадського 

харчування. Визначені три головні чинники цього розміщення - щільність населення, рівень його доходів і транспортна 
доступність. У теоретичному аспекті доведено, що лише через аналітичні можливості ГІС та на підставі різних форматів 
просторової інформації і модельного подання міста в якості урбогеосистеми можна робити варіантний аналіз подальшого 

розвитку міської інфраструктури. Головним прикладним результатом дослідження є картографічна модель територіальної 
локалізації ділянок міста із достатнім, недостатнім та перспективним розміщенням ЗГХ. 

71.18.03.0706/216681. Стратегічні альтернативи розвитку закладів ресторанного бізнесу. Сокирник І.В. // Вісник Хмельницького 

нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.236-242. - укр. УДК 338.24. 
Розкрито науково-теоретичні підходи до визначення сутності стратегічних альтернатив, зазначено необхідність їх формування 
на засадах стратегічних можливостей підприємства. Визначено особливості процесу формування та основні чинники, що 

можуть прийматися в якості критеріїв відбору стратегічних альтернатив підприємств ресторанного господарства. Метою 
формування портфелю стратегічних альтернатив є адаптивність стратегії розвитку до турбулентного господарського 
середовища. Проаналізовано наявні тенденції змін чинників середовища та обґрунтовано доцільні групи стратегічних 

альтернатив розвитку закладів ресторанного бізнесу, з урахуванням особливостей регіонального ринку. 

71.18.03.0707/216693. Особливості кейтерингу як нового напряму ресторанного бізнесу в Україні. Прилепа Н.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.287-289. - укр. УДК 

338.488.2: 640.43(477). 
У статті досліджено сучасні особливості та актуальні проблеми щодо особливості кейтерингу як нового напряму ресторанного 
бізнесу в Україні. Доведено, що кейтерингові послуги дають змогу забезпечити широкий спектр послуг ресторану і є одним із 

найбільш динамічних секторів ресторанного бізнесу в Україні. Проаналізовано переваги від застосування послуг з кейтерингу.  

71.35 Готельне господарство 

71.18.03.0708/213725. Показники та індикатори програмно-цільового планування розвитку індустрії гостинності. Дишкантюк О.В. 
// Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.245-248. - укр. 

УДК 330.341.1:502.34. 
На основі визначення місця та ролі індустрії гостинності у пріоритетах державного управління соціально-економічним 
розвитком та якістю життя народу доведено доцільність її впровадження шляхом інструментів програмно-цільового 

планування; встановлено загальні проблеми розвитку індустрії гостинності; розроблено основні показники цільових програм 
розвитку індустрії гостинності. 

71.18.03.0709/214040. Міжнародні готельні мережі на національному ринку. Мельниченко С., Кудлай Т. // Зовнішня торгівля: 

економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №2(85), С.42-53. - укр. УДК 
339.1:640.41(100). 
На основі аналізу теорії та вивчення сучасної практики функціонування готельних операторів на ринку готельних послуг 

України визначено шляхи інтегрування мережевих готелів за допомогою розроблення структурно-логічної схеми інтеграції 
готельних мереж міжнародного та національного рівнів через єдиний інформаційний портал, що дасть змогу їх ефективного 
функціонування на національному ринку. 

71.18.03.0710/215186. Туризм и гостиничное хозяйство: развитие вместе с инфраструктурой. Баландина И.C. // Проблеми і 
перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.80-89. - рос. УДК 
640.41. 

В статье изложены результаты исследований по проблемам развития в Украине туристско-гостиничного комплекса сферы 
услуг. Отмечено, что на процесс развития влияют глобальные тенденции и внутриструктурные особенности, обусловленные 
конкретной территорией. Подчеркивается, что туризм и гостиничное хозяйство должны развиваться в соответствии с 
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развитием региональной инфраструктуры: транспорт, торговля, культурная среда, объекты развлечения и отдыха. Эту 

пропорциональность необходимо поддерживать и по механизму распределения инвестиций. Выделены и описаны факторы 
влияния на процесс развития туристско-гостиничного комплекса, в т. ч. по группам: рекреационные, экономические, 
маркетинговые, инфраструктурные, ситуационные. Предложена и описана концептуальная модель управления региональным 

комплексом, в которой выделены два вида управленческой деятельности: аналитико-концептуальная и планово-проектная. 
Сформирована позиция автора относительно рациональности создания в рассматриваемой организации взаимодействия 
между участниками. В исследовании разработана логико-структурная модель обеспечения развития туристско-гостиничного 

комплекса, в которой акцент делается не столько на государственную поддержку, сколько на активные действия самих 
предприятий и организаций этой сферы и особенно в формах привлечения малого бизнеса. Отмечено, что для развития 
туристско-гостиничного комплекса в Украине складываются благоприятные условия в связи с реальными шагами по 

укреплению позиций местного самоуправления: в регионах появляются возможности более полно, в т. ч. и 
административными решениями, и инвестиционной поддержкой обеспечивать стратегические приоритеты.  

71.18.03.0711/215188. Готельні та хостельні мережі: дослідження задоволення споживчого попиту. Рябєв А.А. // Проблеми і 

перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.94-101. - укр. УДК 
338.48:640.4. 
Розглядаються проблеми формування споживчих ринків України, забезпечення туристів недорогими послугами розміщення. 

Мета роботи - виявлення основних методів створення готельних мереж, їх вплив на споживчий попит та вироблення 
рекомендації щодо формування моделі споживчого попиту бюджетних послуг розміщення за рахунок створення хостельних 
мереж. Досліджено умови створення готельних мереж, особливості їх існування та діяльність на українському готельному 

ринку. Відзначено переваги діяльності готельних мереж перед незалежними готелями. Виявлено недостатність уваги, яку 
готельні мережі придають задоволенню споживчого попиту масової категорії туристів-споживачів бюджетних послуг 
розміщення в закладах типу хостелів. Це пояснюється тим, що існуючі на національному ринку готельні мережі переважно 

надають послуги розміщення розраховані на прибуток середнього та бізнес класу. Зазначено необхідність задоволення 
споживчого попиту в секторі бюджетного розміщення за рахунок створення хостельних мереж. У якості рішення проблеми щодо 
задоволення бюджетного розміщення запропоновано створення хостельних мереж. Передбачається створення подібних 

мереж під управлінням знову створеними державними або муніципальними комунальними підприємствами та окремим 
оператором; вже існуючими національними готельними мережами; міжнародними костельними асоціаціями. Інвестиції в 
створення хостельних мереж дозволять створити збалансований готельний ринок України за рахунок створення нової моделі 
споживчого попиту, де всі категорії споживчого попиту будуть задоволені. Окрім цього буде зроблено поштовх до подальшого 

розвитку туристської інфраструктури, буде продовжено подальша інтеграція готельного ринку зі світовим. Також буде отримано 
фінансовий прибуток з боку всіх учасників створення та діяльності хостельних мереж. 

71.18.03.0712/215298. Кваліметрична оцінка як інструмент управління персоналом готелю. Александрова С.А. // Проблеми і 

перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.36-40. - укр. УДК 
640.4. 
Предметом статті виступає кваліметричний підхід в системі управління персоналом підприємства готельного господарства; 

мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні важливості та наданні практичних рекомендацій щодо впровадження 
кваліметричної оцінки як інструменту управління персоналом готелю; методи дослідження: порівняння, аналізу і синтезу, 
теоретичного узагальнення, логічного моделювання та ін. Результати роботи. Обґрунтована доцільність та дієвість 

кваліметричної оцінки працівників та їх трудової діяльності як одного з інструментів управління персоналом готелю, визначено 
складові кваліметричної оцінки працівників готельного господарства, що дасть можливість розробляти та впроваджувати 
прозорі та ефективні управлінські дії щодо роботи з персоналом. Представлено факторно-критеріальну кваліметричну модель 

оцінки професійно-комунікативної компетентності працівника готелю, як особливо значущої компоненти профілю фахівців 
готельного підприємства, професійна діяльність яких передбачає постійну міжособистісну взаємодію. Показано ключові 
напрямки кваліметричної оцінки компетентності персоналу та його трудової діяльності. Практичне значення одержаних 

результатів полягає у можливості використання висновків та рекомендацій у систему управління персоналом готельних 
підприємств з метою забезпечення їх ефективної діяльності. Висновок. Вітчизняні підприємства готельного господарства 
постійно стикаються із проблемами відсутності адекватної та прозорої системи оцінки персоналу, дієвих системи мотивації, 

навчання, просування співробітників, що негативно позначається на результатах діяльності готелів. Одним із шляхів вирішення 
означених проблем є застосування кваліметричного підходу при оцінці знань, умінь, особистих якостей, трудової діяльності 
працівників як підгрунтя для прийняття управлінських рішень щодо роботи з персоналом.  

71.18.03.0713/215414. Менеджмент персоналу як умова економічної безпеки в сфері гостинності. Наумік-Гладка К.Г. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.2, С.39-44. 
- укр. УДК 338.4. 

Розглянуто питання менеджменту персоналу з позиції економічної безпеки, проаналізовано особливості відбору персоналу в 
готелях міста Харкова, звернуто увагу на гостру нестачу кваліфікованих кадрів, що відповідають останнім вимогам ринку, 
вимогам підприємств сфери туризму та гостинності. Проблеми економічної безпеки в аспекті управління персоналом мають 

велике значення в розвитку готельного підприємства. Важливим аспектом в діяльності готельного підприємства є утримання 
своїх позицій на ринку туристичних товарів і послуг, підтримання своєї конкурентоспроможності. Управління персоналом на 
підприємстві забезпечує можливості, в яких реалізуються творчі здібності працівників, розвиваються їх таланти. В результаті 

працівники отримують задоволення від виконуваної роботи і суспільне визнання своїх досягнень. Найважливішим фактором 
ефективної роботи сучасного туристичного підприємства є безперервна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації 
персоналу, що в свою чергу сприяє підвищенню його теоретичних знань, практичних навичок.  

71.18.03.0714/215698. Закордонний досвід проектування екоготелів. Омелян Л.О., Кузнєцова Я.Ю. // Сучасні проблеми 
архітектури та містобудування. Київ: Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2016, №43, ч.2, С.356-364. - укр. УДК 728.5:504. 
В статті проаналізовано закордонний досвід проектування і будівництва екоготелів. Розглянуті передумови виникнення об'єктів 

даного типу та визначено основні тенденції їх розвитку. 

71.18.03.0715/216685. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України. Давидова О.А. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.257-260. - укр. УДК 

658.012.34. 
У статті проведено аналіз основних тенденцій розвитку готельного господарства в Україні. Досліджено основні фактори, що 
впливають на процес формування готельного бізнесу в країні. Визначено стратегічні напрями розвитку для покращення 

ефективності роботи підприємств готельної індустрії. 

71.18.03.0716/216686. Методичні підходи до стратегічного управління готельно-ресторанним бізнесом. Декалюк О.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.261-264. - укр. УДК 

338.48.001.76. 
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В статті розглянуто методичні підходи до вибору стратегії розвитку готельно-ресторанного підприємства. Визначена модель 

комплексного стратегічного управління підприємством готельно-ресторанного бізнесу. Проведено аналіз корпоративних 
стратегій та зроблено висновки щодо реалізації останніх на підприємствах індустрії гостинності. Здійснено діагностику 
конкурентних та функціональних стратегій розвитку готельно-ресторанного комплексу. 

71.18.03.0717/216687. Проблема забезпечення безперервності у професійній підготовці фахівців готельно-ресторанної справи. 
Лук'яненко Г.І. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, 
С.265-267. - укр. УДК 37.013.32. 

Стаття присвячена проблемі якісної підготовки бакалаврів готельно-ресторанної справи. Специфікою функціонування галузі є 
тісна взаємодія між усіма ланками виробництва та обслуговування, що диктує доцільність наскрізної підготовки фахівців. 
Провідним чинником ефективної професійної підготовки фахівців, на думку автора, є забезпечення наступності у змісті та 

структурі освітніх стандартів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: від кваліфікованого робітника до управлінця. Інструментом 
реалізації окреслених завдань є впровадження національної та галузевих рамок та систем кваліфікацій як механізму зв'язку 
освіти і ринку праці. 

71.18.03.0718/216688. Сутність та значення рекреаційної послуги в умовах розвитку готельно-ресторанного господарства. 
Миколюк О.А. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, 
С.268-270. - укр. УДК 332.67. 

Стаття присвячена розгляду сутності та аналізу основних підходів до визначення поняття "рекреаційна послуга". Досліджено 
особливості рекреаційної сфери бізнесу, здійснено класифікацію видів рекреаційних послуг.  

71.18.03.0719/216689. Особливості управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Томаля Т.С. // 

Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.271-274. - укр. 
УДК 658.3.005. 
В статті розглянуто та наведено порівняльний аналіз історично сформованих концепцій управління персоналом. Досліджено 

основні тенденції характерні для сучасного етапу розвитку управління персоналом. Виокремлено персонал як головний фактор 
забезпечення конкурентоспроможності та успіху діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Аргументовано, що 
міжнародний обмін спеціалістами є ефективним методом розвитку навичок персоналу. Охарактеризовано основні принципи 

кадрової політики підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу. Більш детально розглянуто мотивацію працівників, 
зокрема визначено її типи, охарактеризовано переваги та недоліки, наведено приклади ефективної нематеріальної мотивації.  

71.18.03.0720/216691. CRM-системи готельно-ресторанних підприємств та погляди на оцінку їх ефективності. Савченко О.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.280-282. - укр. 

УДК 656.13. 
В статті висвітлено підхід до оцінки CRM-систем на основі показників збалансованої системи індикаторів ведення бізнесу, 
визначено роль показників ефективності та показників результативності. 

71.18.03.0721/216692. Реалізація конкурентної стратегії підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі інноваційного 
потенціалу. Соколюк Г.О. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, 
№2(246), т.2, С.283-286. - укр. УДК 338.46:640.4. 

Охарактеризовано особливості реалізації конкурентної стратегії підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Наведено етапи 
процесу формування стратегії конкуренції підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Розроблено схему виявлення напрямів 
розвитку інноваційного потенціалу підприємств готельно-ресторанного бізнесу для реалізації конкурентної стратегії. 

71.37 Туристично-екскурсійне обслуговування 

71.18.03.0722/213288. Розвиток туристичних інформаційних центрів на регіональних рівнях індустрії туризму. Хоменко М.М. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), С.236-241. - укр. 
УДК 338.48.07:658.783.011.2. 

Узагальнені наукові підходи до використання інформаційної технології на службу державного та приватного секторів 
функціонування регіональних центрів індустрії туризму. Наведені передумови, перспективи та результати переходу до 
удосконаленої системи використання методу авторегресивного прогнозування туристичного потоку в конкретному регіоні. 

Розглянута поведінка керівництва за прогнозування чисельності потенційних рекреантів певної туристично-рекреаційної 
системи за використання гравітаційної моделі для збільшення реалізації послуг. Сформульовані вимоги використання 
інформаційної технології з визначення обсягів ресурсів для задоволення попиту туристів та раціонального їх розподілу за 

видами витрат та регіонами. 

71.18.03.0723/213296. Особливості формування моделі управління економічною безпекою суб'єктів туристичної діяльності. 
Щербан О.Я. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №1(232), 

С.281-285. - укр. УДК 658.31. 
В статті розглянуто особливості формування моделі управління економічною безпекою суб'єктів туристичної діяльності. 
Визначено основні функції управління економічною безпекою туристичного оператора: цілевстановлення, планування, 

організація, мотивація та контроль. Сформовано структурно-логічну модель управління економічною безпекою. Запропоновано 
розглядати соціальну безпеку як соціальну відповідальність туристичного оператора через дві його домінанти: індекс 
корпоративної культури та імідж. Визначено структурні елементи іміджу оператора,  за допомогою яких можна кількісно оцінити 

його рівень. Доведено, що принципи реалізації корпоративної соціальної відповідальності туристичного оператора необхідно 
включати у цільову підсистему управління економічною безпекою. 

71.18.03.0724/213333. Удосконалення управління витратами туристичних підприємств. Ільницька-Гикавчук Г.Я. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.93-96. - укр. УДК 
338.58:338.48. 
В статті розкрито суть, специфіку та склад витрат туристичних підприємств. Виділено фактори формування витрат, такі як вид 

підприємства, договірні умови надання туристичних послуг, законодавчі вимоги до діяльності. Розкрито напрями зниження 
витрат туристичних підприємств, а також методи управління ними. Запропоновано використовувати метод бюджетування та 
наведено склад бюджетів туристичного підприємства. 

71.18.03.0725/213437. Етнічний туризм як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства. Гальків 
Л.І., Килин О.В., Стручок Н.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 
2016, №3(236), т.1, С.18-21. - укр. УДК 338.48:6. 

У статті розглянуто поняття „економічна безпека", визначено інструменти для убезпечення розвитку підприємств туризму. 
Розглянуто поле дослідження етнічного туризму: поняттєво-категорійний апарат, особливості, види. Запропоновано комплекс 



В н у т р і ш н я  т о р г і в л я .  Т у р и с т с ь к о - е к с к у р с і й н е  о б с л у г о в у в а н н я  н о м і к и  3 - 2 0 1 8  

 

 97 

показників, що характеризують потенціал етнотуризму та рівень його використання з метою забезпечення належного рівня 

економічної безпеки підприємства. Визначено етапи управління системою економічної безпеки туристичного підприємства.  

71.18.03.0726/213455. Особливості обліку витрат туристичних підприємств. Ільницька-Гикавчук Г.Я., Пилипенко С.М. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.117-120. - укр. УДК 

657:338.48. 
В статті розглянуто сутність і класифікацію витрат туристичних підприємств. Виділено склад витрат різних суб'єктів туристичної 
діяльності, а також розглянуто особливості обліку витрат. Визначено фактори, які впливають на побудову витрат туристичних 

підприємств. 

71.18.03.0727/213469. The energetic and economic effects of facility modernization. Chuba A., Wojcicka-Migasiuk D. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №3(236), т.1, С.195-203. - укр. УДК 

696. 
The article presents the concept of thermo-modernization of the facility, built in the large panel technology and the process of predicting 
the effects of energy and economic benefits of the work carried out. Recognized way to reduce the cost of maintaining the object is to 

reduce the amount of heat demand of the building. The calculation of the heat demand is based on the quasi -static method, which 
allows to determine the thermal balance for the entire heating season. The analysis that is presented in this paper, includes  calculating 
the energy consumption, the amount of fuel needed to heat the building, the seasonal costs and forecasting of changes associated with 

the demand for conventional fuel and costs incurred for the period to 2016. 

71.18.03.0728/213692. Формування системи управління якістю туристичних послуг. Ільницька-Гикавчук Г.Я., Римар Ю.М. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.67-69. - укр. УДК 

658.56:338.48 658. 
В статті розглянуто суть і критерії якості туристичних послуг. Виділено принципи управління якістю туристичних послуг. 
Проведено аналіз динаміки колективних засобів розміщення та рівня якості надання ними послуг, а також кількості туристів, 

обслужених суб'єктами туристичної діяльності України. Розглянуто необхідність впровадження системи комплексного 
управління якістю в систему менеджменту суб'єктів туристичної діяльності. 

71.18.03.0729/213693. Аналіз основних математичних моделей діяльності туристичної галузі. Ліп'яніна Х.В. // Вісник 

Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №6(242), С.70-72. - укр. УДК 
338.48:330.4. 
В статті розглянуто основні сучасні математичні моделі діяльності туристичної галузі. Проведено узагальнення економетричних 
моделей, що дозволять здійснювати оцінку попиту, пропозиції і резервування туристичних послуг для прогнозування і 

планування туристичної діяльності з впливом різних факторів, у т.ч. факторів випадковості, на її інтенсивність. Показано 
оптимізаційні моделі функціонування і розвитку туристичних об'єктів. Охарактеризовано моделі штучного інтелекту в області 
туристичної сфери, до котрих відносять моделі прогнозування попиту туристичного потоку, управління готельним сектором, 

сегментації ринку маркетингу та інформаційно-рекламної діяльності турбізнесу. 

71.18.03.0730/213755. Новий соціально-економічний бренд "Карпати" у контексті розвитку індустрії туризму в країнах 
Центральної та Східної Європи. Шандор Ф. // Український соціологічний журнал. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 

2015, №1-2, вип.13-14, С.51-55. - англ. УДК 316.334.52(292.451.454). 
У статті розкривається така важлива проблема становлення та розвитку в Україні соціального інституту туризму, як брендінг 
регіонів. Підкреслюється, що, з точки зору стратегів, бренд - це засіб управління взаємовідносинами між організаціями та їхніми 

цільовими групами, спрямований на усунення апріорі існуючого конфлікту. Акцентується та тому, що формування нового 
соціально-економічного бренду Карпат як гірської системи на сході Центральної Європи, зокрема на території України, 
Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії, сприятиме створенню нового іміджу цього регіону та реалізації 

програм, спрямованих на підвищення інвестиційної діяльності, в тому числі формування довіри до національних виробників 
товарів та послуг, зокрема туристичних, та розробку програм залучення різноманітних соціальних груп до найбільш 
прибуткових регіональних напрямків. Особлива увага приділяється питанню створення бренду Карпат, який повинен 

відображати всі елементи унікальності цієї території. Як приклад, автором пропонується такий перелік цільових груп брендінгу 
карпатських територій: 1) відвідувачі територій; 2) підприємства; 3) місцеві жителі та особи, що працюють на території; 4) 
зовнішні ринки. Підкреслюється, що проблема бренду регіону потребує більш глибокого наукового, зокрема соціологічного, 

аналізу. 

71.18.03.0731/214006. Фінансовий контроль як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства. 
Зайцева М.М. // Економічна теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №1(24), С.28-36. - рос. УДК 

338:48. 
У статті розглянуто питання забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства у процесі виконання фінансового 
контролю. Описано внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці підприємства. При цьому розкриваються поняття 

фінансового контролю, форми контролю та його інструменти, особливості вирішення завдань при проведенні попереднього, 
поточного та подальшого контролю. 

71.18.03.0732/214071. Правова характеристика ринку туристичних послуг за суб'єктним складом. Гнедик Є.С. // Економічна 

теорія та право. Харків: Нац. юридичний ун-т ім. Я.Мудрого, 2016, №4(27), С.191-203. - укр. УДК 346. 
Досліджено стан та перспективи розвитку туристичної галузі в аспекті правового забезпечення туристичної діяльності та 
суб'єктного складу її учасників. Проаналізовано вимоги Закону України "Про туризм" щодо забезпечення захисту прав окремих 

учасників ринку туристичних послуг та здійснення туристичної діяльності в цілому, звернуто увагу на відносну дієвість 
створених у результаті проведення адміністративних реформ механізмів реалізації зазначених законодавчих положень щодо 
здійснення державного контролю за туристичною діяльністю. Звернуто увагу на господарську компетенцію туристичних 

операторів та туристичних агентів. 

71.18.03.0733/214078. Ефект мультиплікації у туризмі: обмеження та можливості. Бойко М. // Зовнішня торгівля: економіка, 
фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №4(87), С.23-32. - укр. УДК 338.486. 

Викладено теоретичні передумови та обґрунтовано доцільність вирішення проблем розвитку сфери туризму як складової 
світового ринку товарів та послуг. Доведено, що оцінка економічного ефекту туристичної діяльності повинна базуватися на 
визначенні показника, який характеризує результативність господарської діяльності суб'єктів, залучених до розробки та 

реалізації комплексного туристичного продукту. Визначено сутність сателітних рахунків туризму. Узагальнено наукові підходи 
до розрахунку кумулятивного ефекту туризму. 

71.18.03.0734/214146. Міжнародні франчайзингові туристичні мережі. Ткачук Т. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 

Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №5(88), С.71-82. - укр. УДК 338.486.1:339.187.44. 
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Досліджено розвиток франчайзингових мереж провідних країн світу у різних сферах економічної діяльності; виявлено 

закономірну популяризацію використання франчайзингу у сфері послуг, зокрема туристичній; здійснено аналіз функціонування 
основних франчайзингових туристичних мереж на світовому ринку послуг у динаміці з метою використання  цього досвіду на 
вітчизняних туристичних підприємствах. 

71.18.03.0735/214468. Особливості сільського зеленого туризму та перспективи його розвитку в Україні. Власенко І.В. // 
Збалансоване природокористування. Київ: Інститут агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком", 2016, №1, 
С.37-41. - укр. УДК 338.48. 

Проаналізовано особливості організації сільського зеленого туризму в Україні. Розглядається сільський зелений туризм як 
визначальний чинник розвитку сільських територій Вінницького регіону. Запропоновано напрями розвитку сільського зеленого 
туризму у Вінницькому регіоні. Розкрито поняття в туристичному бізнесі "агроготель" та "агрооселя". Проаналізовано розвиток 

сільського зеленого туризм за дев'ять місяців 2015 р. у Вінницькому регіоні та встановлено, що в області забезпечено 
діяльність 75 агросадиб, де широко представлені народні промисли. Найбільшими туристичними районами Вінниччини, де 
розвивається сільський туризм, є: Ямпільщина, Барський, Могилів-Подільський, Муровано-кириловецький, Жмеринський, 

Піщанський райони. Розкрито соціально-економічне значення розвитку сільського зеленого туризму для держави та фактори, 
які обмежують і гальмують розвиток сільського зеленого туризму в Україні. 

71.18.03.0736/214473. Роль інформаційних технологій в організації сільського зеленого туризму. Степанюк О.О., Бабікова К.О., 

Ісаєнко В.М. // Збалансоване природокористування. Київ: Інститут агроекології і природокористування НААН, ТОВ 
"Екоінвестком", 2016, №1, С.58-61. - укр. УДК 379.834 : 004. 
Обґрунтовано необхідність розроблення та впровадження у сферу туризму України інформаційно-аналітичної системи обліку 

садиб сільського зеленого туризму. Розроблено оптимальну функціональну структуру інформаційно-аналітичної системи обліку 
садиб сільського зеленого туризму. 

71.18.03.0737/214887. Туризм як соціально-економічний феномен. Комова О., Яворська О. // Вісник Київ. нац. лінгвістичного ун-

ту. Історія, економіка, філософія. Київ: Київський нац. лінгвістичний ун-т, 2016, №21, С.104-113. - укр. УДК 338.48; 796.5. 
Дана стаття присвячена дослідженню туризму як соціально-економічного феномену, який з другої половини ХХ століття 
перетворився на один з провідних важелів розвитку світової економіки, сприяв посиленню інтеграції та міжкультурної 

комунікації між народами. Автори дослідження аналізують основні тенденції й перспективи розвитку туризму, його вплив на 
різні галузі суспільного життя. 

71.18.03.0738/214888. Розвиток релігійного туризму в сучасній Україні. Гедін М. // Вісник Київ. нац. лінгвістичного ун-ту. Історія, 
економіка, філософія. Київ: Київський нац. лінгвістичний ун-т, 2016, №21, С.114-123. - укр. УДК 338.48; 796.5. 

У статті аналізується актуальність використання та збереження історико-культурної спадщини як ресурсної основи релігійного 
туризму. Узагальнено та систематизовано теоретико-методологічні основи релігійного туризму, його потенційні можливості та 
показано територіальний аспект розвитку. 

71.18.03.0739/214890. Рекреаційно-туристичний потенціал вінницької області та його вплив на розвиток туристичної сфери. 
Антонишин А. // Вісник Київ. нац. лінгвістичного ун-ту. Історія, економіка, філософія. Київ: Київський нац. лінгвістичний ун-т, 
2016, №21, С.131-138. - укр. УДК 338.48; 796.5 338.48.02; 796.5:658. 

Стаття присвячена сучасному стану та подальшим перспективам розвитку туристичної галузі у Вінницькій області. Особлива 
увага приділяється вивченню рекреаційно-туристичного потенціалу та рекреаційно-туристичної інфраструктури регіону. 
Визначено перспективні для Вінниччини види туризму. 

71.18.03.0740/214891. Сокиринці - туристична перлина України. Дяченко М. // Вісник Київ. нац. лінгвістичного ун-ту. Історія, 
економіка, філософія. Київ: Київський нац. лінгвістичний ун-т, 2016, №21, С.139-143. - укр. УДК 338.48; 796.5 338.48.02; 
796.5:658. 

У статті узагальнено розмаїтий фактичний матеріал, яким характеризується туристична перлина України село Сокиринці на 
Чернігівщині. Розкривається внесок козацько-старшинської родини Галаганів, які відіграли важливу роль у перетворенні його на 
один з яскравих осередків української духовності. 

71.18.03.0741/214892. Тростянець як історично-культурна пам'ятка та об'єкт туристичної інфраструктури України. Драмарецька 
К. // Вісник Київ. нац. лінгвістичного ун-ту. Історія, економіка, філософія. Київ: Київський нац. лінгвістичний ун-т, 2016, №21, 
С.144-149. - укр. УДК 338.48; 796.5. 

У статті узагальнено туристичні особливості селища Тростянець Чернігівської області у добу культурно-національного 
відродження України (ХІХ-ХХ ст.), подано опис дендрологічного парку, який зобов'язаний своїм розвитком Івану Михайловичу 
Скоропадському, нащадку українського гетьманського роду. 

71.18.03.0742/214893. Садиба Качанівка. Чернишенко В. // Вісник Київ. нац. лінгвістичного ун-ту. Історія, економіка, філософія. 
Київ: Київський нац. лінгвістичний ун-т, 2016, №21, С.150-155. - укр. УДК 338.48; 796.5 725.94. 
Стаття знайомить читача з історією та сучасністю одного з найбільших та найяскравіших взірців садибної архітектури, 

розташованого на північному сході Чернігівщини в Ічнянському районі, на березі річки Смош. Ця пам'ятка суголосна найкращим 
традиціям світового палацо-паркового мистецтва. 

71.18.03.0743/215082. Туризм як фактор підвищення рівня економічного добробуту суспільства. Фармаілов А.Г. // Актуальні 

проблеми філософії та соціології. Одеса: Нац. ун-т "Одеська юридична ак-мія", 2016, №11, С.114-118. - рос. УДК 130.2 338.48. 
У статті досліджуються чинники підвищення ролі туристичного бізнесу в економіці Азербайджану. Зокрема, підкреслюється 
роль підготовки кадрів для туристичного бізнесу, урахування особливостей регіонального розвитку, досвіду розвинених країн 

світу, регіональних політичних відносин. 

71.18.03.0744/215151. Методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності підприємств сфери туристичних послуг. 
Солов'янчик А.В. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, 

№1(12), С.55-62. - укр. УДК 338.46: 339.137. 
Стаття присвячена питанню оцінювання конкурентоспроможності підприємств ринку туристичних послуг, а предметом 
дослідження виступає методичний інструментарій оцінювання для підприємств даної сфери. У процесі дослідження вивченні 

основні наукові здобутки з теми: розглянули різні підходи щодо етапів оцінювання конкурентоспроможності, ознайомилися з 
існуючими інтегральними та параметричними показниками конкурентоспроможності, що вже використовуються на практиці. 
Головною метою статті є розробка методичного інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємства ринку 

туристичних послуг. У ході дослідження з'ясовано, що існуючий інструментарій не враховує особливості ринку туристичних 
послуг, а адаптований для підприємств виробничих галузей. На практиці всі орієнтуються на показники результативності та 
ефективності, а ринок туристичних послуг є дуже клієнтоорієнтовним, тому при оцінці конкурентоспроможності на туристичному 

ринку ключове місце відіграє споживач, на скільки добре підприємство може задовольнити його потреби. У цьому питанні 
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важливо звертати увагу на аспекти маркетингу та будувати систему показників для оцінки, виходячи з орієнтації на споживача. 

У результаті дослідження проаналізовано весь етап оцінювання конкурентоспроможності підприємства ринку туристичних 
послуг, визначенні особливості кожного кроку оцінювання. Проведена сегментація ринку туристичних послуг, що дозволило 
визначити основні групи конкурентів. Оцінювання конкурентоспроможності повинно бути комплексним, тому розроблена 

система показників, яка розглядає чотири аспекти. Ми обрали стандартну маркетингову систему "маркетингу мікс 4Р" та 
адаптували її для ринку туристичних послуг. У роботі розкриті такі методології як індексні та параметричні показники 
конкурентоспроможності. Сфера застосування: вітчизняний ринок туристичних послуг. 

71.18.03.0745/215164. Оцінка туристичної привабливості регіонів України. Антонець О.О., Харченко А.О. // Проблеми і 
перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.137-141. - укр. УДК 
338:24. 

Предметом наукового дослідження є туристична привабливість регіонів України. Мета - розробка методичного підходу до 
оцінки рівня туристичної привабливості регіонів та його застосування враховуючи сучасний стан показників розвитку туризму. В 
роботі використано методи багатомірного статистичного аналізу, а саме, ієрархічний кластерний аналіз та кластерний аналіз за 

методом к-середніх, експертні методи оцінки - для розрахунку вагових коефіцієнтів показників та метод середньозваженого 
показника для остаточного визначення туристичної привабливості. В результаті роботи отримано розбиття регіонів на чотири 
туристичні кластери та кількісно визначено їх привабливість в диференціації за різними компонентами, що відображають наявні 

ресурси регіону, можливості щодо надання послуг із проживання та оздоровлення, харчування. Найбільш туристично 
привабливим регіоном України є Львівська область, яка складає окремий кластер. Наступною групою регіонів за туристичною 
привабливістю виявилися Харківська та Дніпропетровську області. Сильна сторона цієї групи областей - великий природно-

ресурсний потенціал. Група Миколаївської, Одеської та Херсонської областей мають трохи нижче значення середньозваженого 
критерію, ніж попередній кластер. Решта областей опинилися в найменш привабливому кластері. Надано рекомендації щодо 
покращення кожної компоненти в окремому кластері. Результати можуть бути застосовані при розробці інвестиційних програм в 

сфері туризму України як з боку держави, так і з боку приватних вітчизняних та зарубіжних інвесторів.  

71.18.03.0746/215187. Дослідження прибутковості туристичних маршрутів з використанням теорії нечітких множин і логіки. 
Карлюка Д.О., Сисоєнко І.А., Шаповалова А.О. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. 

автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №2(13), т.1, С.89-94. - укр. УДК 338.486.4:330.46. 
Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади, прикладні методи оцінювання економічної діяльності туристичного 
агентства. Метою дослідження є аналіз діяльності туристичного агентства, оцінка перспектив розвитку та визначення 
прогнозованої прибутковості туристичних маршрутів з використанням прикладних аспектів економіко-математичних методів і 

моделей нечіткого програмування. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали періодичні видання та 
статистична звітність підприємства. Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, що характеризують 
наукову новизну дослідження та особистий внесок дослідника, є: моделювання задачі нечіткого програмування як основи 

оптимізації структури туристичних маршрутів, формування функції цілі економіко-математичної моделі оптимізації прибутку від 
чинників які впливають на рішення клієнта при замовленні туристичного маршруту, створення схеми коригування структури 
асортименту туристичних маршрутів засобами нечіткої логіки "fuzzy logic". Практичне значення одержаних результатів наукової 

роботи полягає в тому, що прикладне застосування технології нечіткої логіки "fuzzy logic" з метою аналізу та коригування 
структури туристичних маршрутів дозволить туристичному агентству зекономити витрати на проведення досліджень, 
виокремити найбільш прибуткові та потенційно затребувані споживачем види туристичних маршрутів, визначити оптимізацію 

календарного плану реалізації турів в міжсезоння за умов цінової невизначеності. У роботі розглянуто туристичні потоки в 
Україні за період з 2010 по 2014 роки. Здійснено аналіз діяльності, цінову та комунікаційну політику туристичного агентства 
"Анкор", визначено зв'язок між чинниками, які впливають на рішення клієнта. Використання запропонованої технології "fuzzy 

logic" дає можливість визначити основні фактори впливу на результативність діяльності ТА "Анкор" дозволить більш точно і 
швидко запропонувати клієнту туристичний маршрут, спрямовані на задоволення його потреб та оптимізацію прибутку 
агентства. 

71.18.03.0747/215193. Дослідження ринку туристських послуг Харківської області в умовах кризи. Богдан Н.М., Краснокутська 
Ю.В., Довгопола К.Є. // Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 
2016, №3(14), т.1, С.10-14. - укр. УДК 332.1:338.48. 

Метою статті є дослідження сучасного стану ринку туристських послуг Харківської області в умовах кризи. Для досягнення 
поставленої мети в роботі використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: метод теоретичного 
узагальнення та абстрактно-логічний, метод порівняння, статистичні методи. В результаті дослідження визначено сучасний 

стан ринку туристських послуг Харківської області і визначено тенденції його розвитку, проаналізовано основні показники 
функціонування ринку туристських послуг за останні 10 років, що продемонстрували скорочення обсягу туристських послуг та 
зниження прибутковості підприємств туризму, окреслено проблеми, що заважають подальшому розвитку туристського ринку та 

вимагають негайного вирішення. Розроблено напрямки розвитку ринку туристських послуг Харківської області, які сприяють 
його активізації, відповідно до загальнодержавної стратегії розвитку туризму, що рекомендовано до використання при 
складанні програм і планів регіонального та галузевого розвитку. Запропоновано заходи, що покликані вирішити завдання, що 

допоможуть досягти поставленої мети, забезпечать поліпшення соціально-економічних показників функціонування економіки 
області: збільшать податкові надходження до бюджету; підвищать рівень життя населення за рахунок зростання зайнятості 
населення та середньої зарплатні в туристській індустрії тощо. 

71.18.03.0748/215262. Меморіальний і ностальгійний туризм у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Казьмирчук М. // Вісник 
Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Історія. Київ: Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2016, №4(131), С.20-31. - укр. УДК 930:[338:48-
6:001.891](477+100). 

Нині відбувається активний розвиток нових видів туризму, серед яких меморіальний і ностальгійний туризм знайшов 
відображення на сторінках наукових праць ряду українських і зарубіжних вчених. На тепер серед теоретиків і практиків туризму 
немає єдиної думки щодо позначення поняття ностальгійного туризму. Метою статті є аналіз термінологічних варіантів 

меморіального й ностальгійного туризму, а також виділення загальних тенденцій щодо вивчення цих нових видів туризму у 
вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. 

71.18.03.0749/215301. Розвиток інноваційного підприємництва на ринку туристичних послуг. Солов'янчик А.В. // Проблеми і 

перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №3(14), т.2, С.55-61. - укр. УДК 
330.34:338.46. 
Стаття присвячена питанню розвитку інноваційного підприємництва на ринку туристичних послуг, об'єктом дослідження 

виступають інноваційні процеси, що відбуваються на ринку туристичних послуг, а предметом - методи, технології, стратегії 
забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва у сфері туризму. В умовах стрімкого розвитку новітніх 
комп'ютерних технологій, мережі Інтернет тощо підприємці повинні формувати стратегію подальшого розвитку з врахуванням 

інновацій, які існують у світі, тільки в цьому випадку вони зможуть перемогти в конкурентній боротьбі. Головною метою статті є 
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дослідження сучасного стану ринку туристичних послуг, визначення шляхів впровадження стратегії розвитку інноваційного 

підприємництва. Тема інноваційного розвитку та інноваційного підприємництва активно досліджується останні роки, але 
важливо пам'ятати, що кожна сфера діяльності має свої особливості, тому ринок туристичних послуг як перспективна галузь 
потребує окремого дослідження. У результаті дослідження розкрито сутність поняття інноваційне підприємництво, визначені 

основні тенденції розвитку інновацій на світовому ринку та їх вплив на діяльність українських підприємств. Вивчена практика 
впровадження інновацій на світовому ринку туристичних послуг. Проаналізовано український ринок туристичних послуг на 
можливість та необхідність розвитку інноваційного підприємництва за допомогою методики SWOT -аналізу. За результатами 

дослідження розроблена інноваційна модель бізнес-процесів діяльності туристичного підприємства, яка орієнтована на 
впровадження існуючих технічних інновацій у роботу туристичної агенції. У роботі розкриті такі методології як SWOT -аналіз та 
моделювання бізнес-процесів. Сфера застосування: вітчизняний ринок туристичних послуг. 

71.18.03.0750/215316. Дослідження ресурсного потенціалу мисливсько-рибальського туризму в Україні. Поколодна М.М. // 
Проблеми і перспективи розв. підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №4(15), т.1, С.30-39. 
- укр. УДК [379.851: 338.486: 639] (477). 

Мета статті полягає у дослідженні ресурсного потенціалу мисливсько-рибальського туризму в державі та розробці пропозицій 
щодо активізації його подальшого розвитку. Предметом дослідження виступає різноманіття, географічне розповсюдження та 
сучасний рівень використання потенціалу мисливсько-рибальського туризму. Для дослідження ресурсного потенціалу 

мисливсько-рибальського туризму було обрано методику визначення інтегральних показників шляхом побудови радарів. 
Інтегральний показник ресурсного потенціалу мисливсько-рибальського (ІПРП(МРТ)) регіонів держави було обчислено з 
урахуванням десяти параметрів. Інтегральний показник розвитку мисливсько-рибальського туризму (ІПР(МРТ)) було обчислено 

з урахуванням восьми параметрів. Аналіз співвідношення зазначених показників дозволив побудувати оціночну матрицю 
сучасного стану розвитку мисливсько-рибальського туризму в державі та здійснити типізацію регіонів у системі координат 
"ІПРП(МРТ)-ІПР(МРТ)": низький ІПРП(МРТ) та низький ІПР(МРТ) (Сектор 3) - Рівненська, Херсонська, Волинська, Хмельницька, 

Харківська, Івано-Франківська, Миколаївська, Тернопільська, Закарпатська та Чернігівська області. низький рівень ІПРП(МРТ) 
та високий ІПР(МРТ) (Сектор 4) - Львівська, Черкаська та Сумська області; високий ІПРП(МРТ), низький ІПР(МРТ) (Сектор 1) - 
Одеська, Запорізька та Дніпропетровська області; високий ІПРП(МРТ), високий ІПР(МРТ) (Сектор 2) Житомирська, Чернівецька, 

Кіровоградська, Київська, Вінницька та Полтавська області. Для кожного з секторів запропоновані пріоритетні рекомендації, 
щодо активізації розвитку мисливсько-рибальського туризму: для сектору 1 - рекомендації щодо розміщення та облаштування 
мисливсько-рибальської інфраструктури; для сектору 2 - рекомендації щодо застосування елементів маркетингу в розвитку 
мисливсько-рибальського туризму; для сектору 3 - рекомендації щодо удосконалення організації мисливсько-рибальського 

туризму; для сектору 4 - рекомендації щодо проведення біотехнічних заходів на території мисливсько-рибальських 
господарств. Розроблені рекомендації можуть застосовуватися органами державної та місцевої влади при розробці 
регіональних програм та здійсненні керуванням мисливсько-рибальським господарством. 

71.18.03.0751/215537. Конкурентоспособность Украины в мировой индустрии путешествий и туризма. Голованова М.А., 
Каменева З.В., Яровой О.В. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Харків: НТУ "ХПІ", 2016, №24(1196), С.8-16. - рос. УДК 338.48. 

Досліджено сучасний стан та тенденції розвитку електроенергетики України. Розглянуто виробництво електроенергії в Україні 
за кварталами 2014-2015 рр. Розраховано аналітичні показники ряду динаміки. З ряду динаміки виділено тренд, сезонну та 
випадкову складові. Побудовано одночленні та двохчленні регресійні моделі. Перевірено неавтокорельованість залишків, 

використовувався критерій Неймана. Зроблено точковий прогноз виробництва електроенергії на 2016 рік. 

71.18.03.0752/215603. Ретроспективний аналіз рекреаційних об'єктів гірської частини івано-франківської області. Голубчак К.Т. 
// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2016, №43, ч.1, С.103-114. - 

укр. УДК 711:382. 
У даному дослідженні проаналізовано існуючий стан курортно-рекреаційної інфраструктури гірської частини Івано-Франківської 
області. З метою виявлення недоліків та перспектив розвитку сучасної рекреаційно-туристичної галузі Івано-Франківської 

області, проведено ретроспективне дослідження процесу формування рекреаційно-туристичного комплексу гірської частини 
Прикарпаття та охарактеризовано сучасні тенденції його розвитку. 

71.18.03.0753/215624. Особливості організації сприйняття природних ландшафтів. Осиченко Г.О., Федорова С.С. // Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування. Київ: Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2016, №43, ч.1, С.246-254. - укр. УДК 
712:72.012. 
Проаналізовано і виявлено прийоми і елементи організації руху і зупинки (тимчасової рекреації) туристичних потоків в 

залежності від типу ландшафту, що охороняється, і необхідного ступені його захисту.  

71.18.03.0754/215643. Особливості туристично-рекреаційної мережі території Дністровського каньйону. Василишин В.Я. // 
Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2016, №43, ч.2, С.21-26. - укр. 

УДК 730. 
У статті запропоновано концепції для структурно-функціональної й архітектурно-планувальної реорганізації території 
Дністровського каньйону, що базуються на ідеях і пропозиціях ландшафтно-просторових організацій рекреаційних утворень та 

функціонуванні територіально-рекреаційної системи. 

71.18.03.0755/215645. Щодо оцінки туристичної привабливості об'єктів показу, як складової мотиваційного підходу туристичних 
маршрутів. Васильєв П.О. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: Київський нац. ун -т буд-ва і архітектури, 

2016, №43, ч.2, С.31-36. - укр. УДК 711.25:331:379.8. 
В даній роботі проаналізовано основні тенденції оцінки туристичної привабливості об'єктів показу та закладено основу 
дослідження мотиваційного підходу формування туристичних маршрутів. 

71.18.03.0756/215667. Методика оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових 
комплексів. Полутренко У.Б. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 
2016, №43, ч.2, С.172-179. - укр. УДК 711. 455. 

У статті викладено методику оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових 
комплексів, основану на методі факторного аналізу - найоптимальнішого для вивчення взаємозв'язків між значеннями певних 
змінних показників визначених факторів. 

71.18.03.0757/215799. Типи курортів. Гладілін В.М., Паламарчук Т.І., Федоренко В.Б., Дідух О.О., Овсянніков Р.С., Чукаріна Н.М. 
// Містобудування та територіальне планування. Київ: Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2016, №60, С.63-75. - укр. УДК 
711.25:711.28. 

Розглянуто економічну ситуацію трьох основних типів курортів України, а саме курортів Азовського моря, горно-лижні курорти, 
екскурсійну Україну. Детально розглядається кожен тип курорту, його географічні особливості, інфраструктура та цінова 
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політика, переваги, перспективи розвитку і недоліки які варто було б усунути. Було піднято питання про внесені сім об'єктів 

внесених до списку, що створила Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Після детального розгляду 
кожного типу курорту було встановлено певні економічні закономірності, що курорти мають можливість розвитку, адже 
набирають попиту, проте не користуються достатньою популярністю в наслідок економічної кризи та ситуації в країні. 

Досліджено, що саме висока конкуренція, спричинена великою кількістю і різноманіттям курортів допоможуть вийти із не зовсім 
легкої ситуації, адже в таких умовах кожна організація працює на якість, чим збільшує щорічну кількість туристів і відповідно  
місць на ринку праці, що неабияк покращує економічний стан. В ході аналізу доведено, що економіка і туризм тісно пов'язані і 

залежні між собою. 

71.18.03.0758/215953. Фактори, що впливають на розвиток системи рекреації та туризму Новосанжарського району Полтавської 
області. Бородич М.М. // Містобудування та територіальне планування. Київ: Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2016, 

№62, ч.2, С.8-12. - укр. УДК 711.58. 
Проведено аналіз чинників, що впливають на розвиток рекреації та туризму Новосанжарського району, визначені групи 
природних (ландшафтно-кліматичних, природо-лікувальних) та антропогенних (культурно-історичних, містобудівних, інженерно-

технічних) факторів. 

71.18.03.0759/216003. Особливості обліку витрат господарств сільського зеленого туризму. Матковський П.Є., Гловацька В.В. // 
Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2015, №1, С.1-4137-

140. - укр. УДК 657.471:657.6. 
У статті розглянуто особливості обліку витрат господарств сільського зеленого туризму. Запропоновано господарствам 
сільського зеленого туризму здійснювати формування витрат в межах елементів витрат, а також за для одержання повної 

інформації щодо понесених витрат та одержаних доходів вважаємо за доцільне застосування власниками господарств 
сільського зеленого туризму, такого бухгалтерського регістру як “"Книга обліку доходів та витрат”", яка буде основою для 
визначення ними фінансового результату. Власникам господарств варто звертати увагу на положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 16 “"Витрати”". 

71.18.03.0760/216057. Концептуальні засади формування туристичного кластеру для розвитку новоствореної об'єднаної 
територіальної громади. Кропельницька С.О., Передерко В.П. // Актуальні проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: 

Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №2, С.149-158. - укр. УДК 332.133.44 +338.482.22. 
Стаття присвячена дослідженню проблем розвитку об'єднаних територіальних громад (ОТГ) та окресленню можливостей їх 
розв'язання. Одним із напрямів розвитку ОТГ визначено формування туристичних кластерів. Результати полягають у виявленні 
туристичних ресурсів, формуванні туристичної інфраструктури Печеніженської ОТГ. Новизна - в обґрунтуванні концептуальних 

засад створення туристичного кластера в регіоні на базі туристичної інфраструктури новостворених ОТГ. Практична значущість 
зводиться до надання конкретних пропозицій щодо побудови алгоритму туристичного кластера та застосування проектного 
підходу при його створенні. 

71.18.03.0761/216076. Івентивний маркетинг - особливості застосування у сучасному туризмі. Власенко О.Б. // Актуальні 
проблеми розв. економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2016, №1, С.86-90. - укр. УДК 
338.48. 

У статті проаналізовано сучасні особливості розвитку та використання івентивного маркетингу. Висвітлено умови виникнення, 
сутність та особливості івент менеджменту, його принципи і методику застосування. Охарактеризовано особливості і значення 
сфери туризму та необхідність і переваги застосування методів івент маркетингу як перспективного методу непрямих 

маркетингових комунікацій. Наведено приклади практичного застосування івент маркетингу у діяльності підприємств. 
Визначено взаємозв'язок івент менеджменту та маркетингу та його підпорядкованість цілям івент маркетингу.  

71.18.03.0762/216150. Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні. Сафранов Т.А., Полетаєва Л.М. // 

Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №3-4 (26), С.51-62. - укр. УДК 
379.85. 
Оцінка впливу рекреаційно-туристичної діяльності на стан навколишнього середовища, а також спроба проведення аналізу 

основних підходів до екологізації цієї діяльності в ряді країн та в Україні. Методи. Огляд та аналіз опублікованих матеріалів . 
Результати. Проаналізовані дані щодо впливу рекреаційно-туристичної діяльності на стан навколишнього середовища. Дана 
оцінка основних підходів до організації екологічно орієнтованих форм рекреаційно-туристичної діяльності. На основі 

зарубіжного досвіду впровадження екологічних принципів розвитку рекреаційно-туристичної діяльності надаються рекомендації 
щодо екологізації окремих складових індустрії туризму (рекреації) в Україні. Висновки. В Україні слід на практиці створити такі 
умови, щоб використання технологій і методів мінімізації забруднення довкілля стало вкрай вигідним для організаторів 

рекреаційно-туристичної діяльності, природоохоронних органів, туристів (рекреантів) та місцевого населення; необхідно 
здійснювати екологізацію рекреаційно-туристичної діяльності з урахуванням досвіду, напрацьованого в ряді розвинених країн 
світу. 

71.18.03.0763/216236. Система методів дослідження рекреаційно-туристичних дестинацій. Божук Тетяна. // Часопис соціально-
економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №20(1), С.29-33. - англ. УДК 911.3. 
Визначено сукупність методів дослідження територій для потреб туризму й рекреації, проведено їх систематизацію. 

Проаналізовано застосування філософських, загальнонаукових і конкретно-наукових методів. Запропоновано використання 
відповідних методів для характеристики складових рекреаційно-туристичних дестинацій: еволюційно-генетичної, 
функціональної, структурної, типологічної та інформаційної. 

71.18.03.0764/216237. Туристичний потенціал території в регіональному економічному розвитку. Горб Костянтин. // Часопис  
соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №20(1), С.34-39. - англ. УДК 
332.142:338.48:911.3. 

У статті проаналізовано поняття туристичного потенціалу території (ТПТ), обгрунтовано концепцію туристичного розвитку  
регіону та побудовано загальну його схему. Виділено "ядро" та "надбудову" ТПТ, визначено роль у даному розвитку окремих 
складових туристичного потенціалу на різних рівнях. Розкрито сутність окремих його інноваційних територіальних форм у 

співставленні й порівнянні - туристичних дестинацій, туристичних кластерів, туристичних ландшафтів та регіонального 
туристичного продукту. Наголошено на необхідності врахування в регіональному туристичному розвитку транзитних та 
трансрегіональних дестинацій. 

71.18.03.0765/216243. Сучасні тенденції розвитку туристичної індустрії США. Смаль Валентина. // Часопис соціально-
економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №20(1), С.69-74. - англ. УДК 911.3. 
Туризм є одним із значущих економічних секторів США, вагомим фактором експортного потенціалу американської економіки, 

важливою сферою прикладання праці, джерелом довгострокового розвитку. У статті проаналізовано роль США у глобальній 
туристичній індустрії, динаміку розвитку туристичної галузі країни, головні показники розвитку виїзного та в'їзного міжнародного 
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туризму США, розглянуто основні проблеми розвитку туристичного сектору, описані заходи, що вживаються зацікавленими 

сторонами для вирішення цих проблем. 

71.18.03.0766/216244. Етнотуристичний потенціал Буковини для транскордонного туризму. Бучко Жанна, Руденко Степан, 
Руденко Валерій, Єремія Ганна // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, 

№20(1), С.75-79. - англ. УДК 338.486. 
У статті розкриваються етнотуристичні можливості і тенденції Буковини - історико-географічного регіону, що лежить в 
прикордонній зоні України та Румунії - музеїв, центрів народних ремесел, звичаїв і традицій, фестивалів. Розглядаються 

етнотуристичні ресурси Буковини як складова етнографічного туризму. Проаналізовані матеріальна та духовна культура 
буковинців у контексті етнотуризму. Подальшою реалізацією такої роботи стане розробка транскордонних тематичних 
маршрутів територією Чернівецької області України та Сучавського повіту Румунії. 

71.18.03.0767/216245. Оцінка рекреаційного потенціалу перспективного національного природного парку "Лісова пісня". 
Шульгин Андрій, Мельнійчук Михайло. // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. 
В.Н.Каразіна, 2016, №20(1), С.80-84. - англ. УДК 502.4 (477.82-751.2). 

Досліджено рекреаційний потенціал геосистеми середнього межиріччя Турії та Стоходу, що розглядається авторами як 
перспективний національний природний парк "Лісова пісня". Визначено придатність цієї геосистеми для здійснення різних видів 
рекреційно-туристичної діяльності. Обгрунтовано оціночну шкалу та складники рекреаційної цінності території. Визначено 

рекреаційну місткість та рекреаційну цінність території перспективного національного природного парку "Лісова пісня". 

71.18.03.0768/216246. Значимість культурно-історичних ресурсів у розвитку пізнавального туризму (на прикладі Володимир-
Волинського району). Нетробчук Ірина. // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. 

В.Н.Каразіна, 2016, №20(1), С.85-90. - англ. УДК 911.3:379.85:008(477.82). 
У статті розглядається одна із складових компонентів туристсько-рекреаційних ресурсів - це культурно-історичні ресурси як 
основа для розвитку пізнавального туризму. Звернуто увагу на комплексний аналіз археологічних об'єктів, пам'ятків історії та 

архітектури, професійних і художніх народних промислів, фольклору і матеріальної культури. Проведена оцінка пізнавальної 
цінності культурно-історичних туристських ресурсів Володимир-Волинського району. Встановлено, що об'єкти культурно-
історичної спадщини відносяться до середньоатрактивних з коефіцієнтом пізнавальної цінності 0,64. Завдяки цьому вони 

зможуть залучатись в розробці нових місцевих краєзнавчих екскурсійних маршрутів з метою популяризації місцевих пам'яток 
історії та культури рідного краю. 

71.18.03.0769/216247. Транспортна доступність як чинник розвитку екскурсійного туризму (на прикладі міста Чернівці). Гищук 
Роман, Пилипець Олександра. // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, 

№20(1), С.91-95. - англ. УДК 911.6:379.851(477.8). 
Комплексно досліджено вплив транспортної доступності на використання туристичних ресурсів, визначено основні 
методологічні засади та підходи вивчення транспортної доступності. Зокрема, запропоновано формулу розрахунку коефіцієнту 

транспортної доступності туристичних об'єктів із урахуванням розробленої шкали коефіцієнтів відстані та часу руху до 
туристичної дестинації. Розраховані коефіцієнти транспортної доступності i запропоновані оптимізаційні кроки її поліпшення в 
м. Чернівці відносно найважливіших аспектів, які впливають на неї. 

71.18.03.0770/216249. Регіональні особливості розвитку туризму на прикладі Харківській області. Скриль Ірина. // Часопис 
соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №20(1), С.100-104. - англ. УДК 911.3. 
Стаття розглядає особливості розвиток туризму в Харківській області за період 2000 - 2014 рр. Основну увагу приділено аналізу 

динаміки в'їзного, виїзного та внутрішнього туристичних потоків за цей період у регіоні. Детально охарактеризовані коливання 
туристичної активності та причини цього явища, а також зміни у структурі туристичних потоків. Виявлені позитивні та негативні  
тенденції у роботі туристичних підприємств за досліджуваний період. Показано вплив суспільно-політичних процесів на 

розвиток туристичної галузі. 

71.18.03.0771/216255. Етнічний туризм: до проблеми поняттєвої термінології та методичних підходів суспільно-географічного 
дослідження. Джаман Ярослав // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, 

№20(1), С.143-148. - англ. УДК 911.3. 
У статті проаналізовані основні підходи зарубіжних та українських дослідників до визначення поняття "етнічний туризм", подано 
авторське визначення цього терміну. Розроблено алгоритм і запропоновано методику суспільно-географічного дослідження 

етнічного туризму у великому поліетнічному місті, які включають п'ять етапів: вивчення етнічної структури населення і 
особливостей її формування, визначення рівня етнічної різноманітності населення, дослідження культурної спадщини етнічних 
громад, бальне оцінювання етно-туристичних об'єктів, розробка етнографічних екскурсійних маршрутів. 

71.18.03.0772/216297. Сучасний стан та перспективи розвитку сентиментального туризму в Україні. Савранчук Лариса // 
Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №21(2), С.66-70. - англ. УДК 
338.48 (063). 

Організація сентиментальних турів в останні десять років здійснювалась поодиноко, проте масовості цей процес не набув 
через необхідність у серйозній маркетинговій підтримці з боку посольств України за кордоном та фінансової допомоги з боку 
держави. Серйозними перешкодами на шляху розвитку сентиментального туризму в Україні є його наукова необґрунтованість, 

яка тягне за собою відсутність державного апарату підтримки даного виду туристичної діяльності. Із зазначеного вище можна 
зробити висновок про першочергову необхідність розробки та затвердження єдиної концепції сентиментального туризму та 
затвердження його у Законі України "Про туризм" у якості окремого виду туризму, виходячи з його специфічних мотиваційних 

процесів та широкого цільового ринку за кордоном. 

71.18.03.0773/216298. Ексклюзивний туризм у європейському регіоні та його інформаційне забезпечення. Прасул Юлія, 
Думанова Олена // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016, №21(2), С.70-

74. - англ. УДК 338.48-6:001.4 (075.8). 
В статті висвітлено появу нового туристичного напрямку - ексклюзивного туризму, який на даний час не досліджений. 
Розглянуто використання сучасної форми організації картографічної інформації на основі веб-сервісів ArcGIS Online. 

Проаналізовано веб-додатки Story maps та обрано ті, які максимально підходять для створення туристичних веб-карт 
ексклюзивних ресурсів Європейського регіону. В якості практичної реалізації дослідження було створено та опубліковано веб-
карти ексклюзивних туристичних ресурсів: об'єктів інтересу і засобів розміщення, які в подальшому слугуватимуть 

картографічним контентом на веб-сайті, який присвячений ексклюзивному туризму Європи. 

71.18.03.0774/216379. Формування та розподіл міжнародних туристичних потоків у географічному просторі. Король Олександр 
// Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2017, №22(1), С.26-31. - англ. УДК 

911.9 (477). 
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У статті визначені властивості географічного простору, які є ключовими для міжнародного туризму, а також розкрита його 

географічна сутність. На засадах біхевіоризму обґрунтовані висхідні туристичні мотиви, зокрема: мотив міграції, комфорту, 
контрасту, естетики. З'ясований вплив протяжності географічного простору на розподіл туристичних потоків. У підсумку, на 
основі розглянутих просторових особливостей земної поверхні та висхідних мотивів, що рухають туристами, побудована 

концептуальна модель формування та розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі.  

71.18.03.0775/216389. Міжнародне партнерство на ринку туристичних послуг. Мазур Володимир // Часопис соціально-
економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2017, №22(1), С.89-99. - англ. УДК 338.48. 

У статті розглянуто динаміку туристичного бізнесу і його місце в глобальній економіці. Проаналізовано сучасні технології його 
конкурентних переваг, вплив глобалізації і структурних змін на умови його ведення в кризових умовах, особливості етапів 
розвитку форм міжнародних економічних відносин для різних країн та регіонів світу. Проведено оцінку чинників розвитку 

міжнародного туризму і туризму України в тому числі та вплив туристичної діяльності на навколишнє середовище. Зроблено 
порівняння понять: партнерські відносини та партнерство. Проаналізовано основні тенденції розвитку індустрії туризму як 
однієї з найбільших форм міжнародної торгівлі, що розвивається досить динамічно. Проаналізовано конкретні туристичні 

регіони і прогноз розвитку туристичної галузі до 2030 року. 

71.18.03.0776/216390. Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні. Скриль Ірина // Часопис соціально-економічної географії. 
Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2017, №22(1), С.100-104. - англ. УДК 911.3. 

У статті розглядаються особливості розвиток туризму в Україні за період 2000 - 2015 рр. Основну увагу приділено аналізу 
динаміки в'їзного, виїзного та внутрішнього туристичних потоків за цей період. Детально охарактеризовані коливання 
туристичної активності та причини цього явища, а також зміни у структурі туристичних потоків. Виявлені певні позитивні та 

негативні тенденції у роботі туристичних підприємств за досліджуваний період. Показано вплив суспільно-політичних процесів 
на розвиток туристичної галузі. 

71.18.03.0777/216391. Суспільні передумови розвитку екотуризму в національних природних парках Волинської області. 

Міщенко Олена. // Часопис соціально-економічної географії. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2017, №22(1), С.105-
110. - укр. УДК 338.485(477.82-751.3). 
Стаття присвячена дослідженню суспільних передумов розвитку екологічного туризму в національних природних парках 

Волинської області. Подано визначення поняття екологічний туризм, короткий аналіз попередніх досліджень з питань розвитку 
екологічного туризму в національних природних парках, методику оцінки суспільних ресурсів екотуристського потенціалу. 
Здійснена бальна оцінка за такими показниками: історико-культурна цінність, транспортна доступність, забезпеченість 
санаторно-курортними закладами. Проведено аналіз подієвих ресурсів та низки соціально-економічних показників - медичної та 

торговельної мережі, закладів громадського харчування і розваг. 

71.18.03.0778/216577. Комплексні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу. Іващенко А., 
Дзюба Т. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.57-60. 

- укр. УДК 658.152:330.322.001.13. 
У статті розкрито сутність економічної ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу (туроператорів, турагентів) 
щодо вибору і обґрунтування стратегічного напряму розвитку; визначення критеріїв і показників ефективності; оцінювання їх 

впливу на діяльність підприємства. 

71.18.03.0779/216595. Фінансове забезпечення розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні. Родіонова I.В. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №1(244), С.152-155. - укр. УДК 

338.486.1 (477). 
В статті проаналізовано важливість фінансового забезпечення розвитку сфери туризму та рекреації. Автором розкриваються 
особливості фінансування туристично-рекреаційної сфери в Україні; визначені важелі та напрями її фінансового забезпечення; 

проаналізована державна політика щодо регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу в країні, а також шляхи 
реалізації існуючих потенційних можливостей щодо його подальшого розвитку. Запропоновано основні напрями покращення 
фінансового забезпечення функціонування туристично-рекреаційної сфери. 

71.18.03.0780/216683. Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського 
населення. Клочковська В.О., Клочковський О.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: 
Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.248-250. - укр. УДК 338.48 (477). 

У статті розкривається роль зеленого туризму у вирішенні ряду демографічних проблем, що мають місце у сільській місцевості. 
Наголошується на популяризації цього виду туризму як передумови забезпечення високого рівня зайнятості внаслідок розвитку 
несільськогосподарської діяльності. 

71.18.03.0781/216684. Сучасні модифікації моделі маркетинг-мікс та особливості їх застосування у туризмі. Романів А.С., 
Романів О.Я. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, 
С.251-256. - укр. УДК 339.138. 

У статті дається оцінка тенденцій зміни моделі маркетинг-мікс "4Р" як домінуючої парадигми управління маркетингом. 
Розглядаються сучасні модифікації маркетинг-мікс окремих сфер маркетингу (маркетингу послуг, маркетингу взаємовідносин, 
електронного маркетингу), які можуть бути застосовані й у галузі туризму. Зроблено висновки щодо доцільності доповнення 

класичного маркетинг-мікс у туризмі новими маркетинговими засобами, які підвищують цінність клієнта та забезпечують 
інноваційність, інтерактивність та персоналізацію маркетингової діяльності. Відзначається можливість синтезу існуючих підходів 
до маркетинг-мікс для досягнення взаємного максимального задоволення потреб споживачів та виробників туристичного 

продукту. Також наголошено на необхідності проведення подальших досліджень з цієї проблематики. Зокрема, більш детально 
повинні бути оцінені питання щодо сьогоднішнього і майбутнього статусу маркетинг-мікс у в сфері туризму. Результати 
досліджень в цій області допоможуть в напрямку розробки нових концептуальних підходів, придатних для сучасних форм 

маркетингу туризму. 

71.18.03.0782/216690. Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України. Шикіна О.В. // 
Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.2, С.275-279. - укр. 

УДК 338.48 (477). 
У статті розглянуто складові індексу туристичної конкурентоспроможності. Було проаналізовано показник 
конкурентоспроможності України у 2017 році та його динаміку за 10 років. Виявлено місце України серед інших країн за 

основними показниками туристичної конкурентоспроможності. 

71.18.03.0783/216699. До питання про фахову підготовку екскурсійно-анімаційних кадрів у туризмі. Сокол Т.Г. // Наукові праці 
Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2017, №2, т.23, С.51-56. - укр. УДК 338.48+640.41. 

Стаття присвячена проблемам визначення сутності та змісту роботи екскурсоводів і гідів-перекладачів як головних суб'єктів 
інформаційно-екскурсійної діяльності в туризмі, через яку реалізується одна з важливих соціальних функцій туризму - 
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соціокультурна. Вперше визначено відмінні та спільні риси в роботі екскурсоводів, гідів-перекладачів та аніматорів, 

майстерність яких базується на особистісних якостях, але остаточно досягається в результаті цілеспрямованого навчання та 
професійної підготовки на основі компетентнісного підходу. Дослідження базується на використанні таких методів, як аналіз і 
систематизація базових та професійних компетентностей, аналіз і узагальнення літературних джерел, рефлексія власного 

досвіду. 

71.18.03.0784/216829. Розробка бізнес-стратегій підприємствами туристичної галузі з урахуванням ситуаційного підходу. 
Коваленко Н.М., Гнатко П.Ю., Вініковецький О.А. // Економічний форум. Луцьк: Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.129-135. - 

укр. УДК 33. 137. 2: 68. 0. 
У публікації проаналізовано стан вітчизняної туристичної галузі. Авторами проведено діагностику бізнес-процесів одного з 
провідних підприємств туристичного бізнесу Запорізького регіону, було досліджено показники його фінансово-економічної 

діяльності, визначено основні сильні та слабкі сторони, загрози і можливості. У статті наголошено на необхідності розробки 
стратегії компанії з врахуванням мінливості, рухливості та невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища, що 
передбачає впровадження ситуаційного підходу, основи якого базуються на знаннях, вміннях та інтуїції топ-менеджменту. 

Автори запропонували механізм розробки та реалізації бізнес-стратегії підприємствами туристичної галузі з урахуванням 
ситуаційного підходу. 

71.18.03.0785/216841. Бюджетні механізми фінансування міського туризму. Кондрашихін А.Б. // Економічний форум. Луцьк: 

Луцький нац. техн. ун-т, 2017, №1, С.205-212. - укр. УДК 332.1 : 658.1 : 336.1 : 379.85. 
Розглянуто бюджетні механізми розвитку туристичної галузі та об'єктів інфраструктури в масштабах міста. Показані відмінні 
особливості використання державних фінансів цільових програм в умовах глобалізації фінансового простору. наведено 

рекомендації щодо вдосконалення використання фінансового потенціалу в соціально-економічних координатах регіону. 

71.18.03.0786/216888. Розвиток музейної справи як фактор активізації міжнародного туризму в Україні. Романуха О.М. // Вісник 
Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.227-231. - укр. УДК 

069-043.86:[338.48(100):(477)]. 
В роботі досліджено музей як фактор активізації міжнародного туризму в Україні. Визначено роль музею в розвитку туризму, 
надано оцінку відповідності сучасної музейної інфраструктури вимогам ринку, проаналізовано загальну динаміку розвитку 

музеїв України. Виявлено залежність туристичної активності в країні від методів роботи музеїв. Розглянуто проблеми, що 
заважають розвитку українським музеям. 

 

 

72 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

72.13 Види зовнішньої торгівлі 

72.18.03.0787/215149. Особливості персонального продажу на зарубіжному ринку. Мигаль О.Ф. // Проблеми і перспективи розв. 

підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.44-50. - укр. УДК 339.138. 
Стаття присвячена темі персонального продажу, що є досить актуальним в сучасних умовах, оскільки, не дивлячись на вагомий 
внесок учених в дану проблематику, особливості його реалізації на міжнародних ринках є ще недостатньо вивченими,  а тому 

потребують подальших досліджень. Під персональним продажем розуміють усне представлення товару в процесі бесіди з 
одним чи декількома потенційними покупцями з метою здійснення його просування на ринку. Предметом дослідження є 
теоретичні та прикладні засади особливостей реалізації персонального продажу на міжнародному ринку. Метою статті є 

обґрунтування особливостей реалізації персонального продажу на зарубіжному ринку, виявлення усіх можливих його видів та 
окреслення основних стратегічних підходів до роботи з торговельним персоналом за кордоном. Теоретико-методологічну 
основу дослідження формують системний підхід до вивчення, узагальнення та аналізу сучасних наукових підходів до 

трактування поняття "персональний продаж", реалізації його основних видів на міжнародних ринках. Результати проведеного 
дослідження дозволили дійти висновку про можливість ефективного здійснення персонального продажу на зарубіжних ринках 
через тісну взаємодію з торговельним персоналом. Автором визначено ключові стратегії роботи з торговельними агентами з 

метою покращення їхньої діяльності на міжнародних ринках та здійснено порівняльну характеристику видів персонального 
продажу. Одержані результати дадуть змогу підприємствам приймати ефективні рішення щодо реалізації процесу продажу на 
зарубіжних ринках, щодо підбору, найму та навчання торговельного персоналу, а також стануть орієнтиром для науковців в 

процесі подальших досліджень у сфері міжнародного маркетингу. 

72.15 Зовнішньоторговельна політика 

72.18.03.0788/213353. Митний контроль як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Дьяченко О.В., Вишинська Т.Л., Литвин С.М. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні 

науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2016, №2(234), т.1, С.218-227. - укр. УДК 339.543. 
У статті систематизовано види правопорушень у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначено 
мотиви вчинення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності митних правопорушень, докладно розглянуто форми митного 

контролю, досліджено способи попередження та виявлення порушення митних правил, наведено перелік товарів групи ризику 
залежно від напряму переміщення товарів. 

72.18.03.0789/214048. Експортно-імпортна діяльність України. Дунська А. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: 

Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №3(86), С.36-46. - укр. УДК 339.56.(477). 
Досліджено сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України в умовах переорієнтації на ринок Європейського Союзу 
та ускладнення політичних і торговельних відносин із Російською Федерацією. Проаналізовано динаміку та характер зміни 

показників експортно-імпортної діяльності країни, виявлено головні трансформації у географічній та товарній структурі 
міжнародної торгівлі протягом 2015 року, з'ясовано основні причини цих процесів. 
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72.18.03.0790/214142. Антикризова зовнішньоторговельна політика України. Коровайченко Н. // Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №5(88), С.16-26. - укр. УДК 339.54(477). 
Розглянуто проблему розширення міжнародних інтеграційних зав'язків України, альтернативних європейським, з метою 
диверсифікації ринків збуту та запобігання виникненню кризових явищ. Проаналізовано географічну та товарну структури 

зовнішньої торгівлі України, динаміку українського експорту. Визначено передумови укладення двосторонніх угод про вільну 
торгівлю з окремими країнами та обґрунтовано доцільність укладення угод, таких як превентивного антикризового заходу на 
довгострокову перспективу. 

72.18.03.0791/214143. Імпортозалежність внутрішнього ринку України. Пугачевська К. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 
право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №5(88), С.27-39. - укр. УДК 339.562:339.13(477). 
Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі України, товарну та географічну структуру імпорту і напрями його використання на 

цілі проміжного, кінцевого споживання та валового нагромадження. Визначено причини та наслідки перевищення обсягів 
імпорту над внутрішнім виробництвом та розраховано показники відкритості національної економіки. Проведено кореляційний 
аналіз зміни обмінного курсу національної грошової одиниці й обсягів експорту та визначено потенційні можливості 

селективного імпортозаміщення в економіці України. 

72.18.03.0792/215161. Розвиток експортного та транзитного потенціалу України. Котлубай В.О. // Проблеми і перспективи розв. 
підприємництва. Харків: Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, 2016, №1(12), С.122-128. - укр. УДК 656.61(477). 

У статті наведено результати дослідження розвитку світової торгівлі та їх зміни на найближчу перспективу. Досліджено стан 
експортної галузі України у 2015 р. З'ясовано основні проблеми, з якими Україна зіткнулася у 2015 р. та у попередні роки. 
Проаналізовано сальдо зовнішньої торгівлі України за останні роки та наведено основні країни, завдяки яким Україна 

отримувала найбільші доходи. Предметом дослідження виступає розвиток експортного та транзитного потенціалу України. 
Метою дослідження є проведення аналізу сучасного стану експортної та транзитної галузей України та визначення можливих 
напрямків їх розвитку. Основними методами дослідження виступають структурний метод і метод статистичного аналізу, методи 

економіко-математичного і порівняльного аналізу, метод системного підходу, метод експертних оцінок. Кадровий потенціал та 
дешева робоча сила, а також замалий розмір експортних квот дозволяють говорити про перспективність розвитку експорту ІТ 
послуг та послуг з будівництва. Санкції ЕС та необхідність у реалізації енергоносіїв у Російської Федерації надають змогу 

України реалізуватися на цьому напрямку. Поряд з цим необхідно розуміти, що без розвитку вітчизняної транспортної 
інфраструктури будь-які інші способи не зможуть вирішити проблему втрати транзитних вантажів. Сферою застосування 
результатів дослідження може бути: Міністерство інфраструктури України, Адміністрація морських портів України, Національна 
Академія Наук України, трубопровідний транспорт, експортноорієнтовані підприємства, науково-дослідні та проектно-

конструкторські інститути, приватний сектор тощо. Для досягнення розвитку експортної та транзитної галузей необхідна 
консолідація зусиль відповідних фахівців уряду, міністерств, галузевих інститутів та інших підприємств стосовно розробки та 
прийняття відповідних стратегічних напрямків для подолання проблеми зменшення обсягів експорту та транзиту.  

72.18.03.0793/216855. Роль та проблеми імпорту в економіці України. Мороз С.В. // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні 
науки. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2017, №2(246), т.1, С.48-52. - укр. УДК 339.564. 
В статті на основі даних статистичної служби України досліджено динаміку темпів приросту ВВП, експорту та імпорту. 

Проаналізовано за витратним методом ВВП його динаміку та вплив на нього споживчих витрат, нагромадження, експорту та 
імпорту. Визначено питому вагу експорту та імпорту у ВВП, експортно-імпортне сальдо та коефіцієнт покриття експортом. 
Розраховано мультиплікатор витрат у відкритій та закритій економіці, можливі втрати ВВП та резерви зниження безробіття. 

Запропоновано шляхи зниження імпортозалежності економіки України. 

72.25 Світові товарні ринки 

72.18.03.0794/214042. Міжнародні ринки аграрної продукції. Ковінько О. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Київ:  
Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №2(85), С.65-76. - укр. УДК 339.9:338.43. 

Проведено маркетингове дослідження ринку аграрної продукції зарубіжних країн. Здійснено його груповий розподіл щодо 
регіональних ринків 2014 р. за часткою аграрної продукції у розмірі ВПП країни. Проаналізовано сучасну товарну структуру 
експорту (імпорту). Зазначено, що за досліджуваний період на розвиток міжнародних аграрних ринків вплинули 

неконтрольовані фактори. 

72.75 Організація і управління зовнішньої торгівлі 

72.18.03.0795/214041. Зовнішньоторговельна діяльність регіонів України. Лапшин В., Кузніченко В. // Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право. Київ: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2016, №2(85), С.54-64. - укр. УДК 

339.5:332.122(477). 
Проведено багатовимірний аналіз стану міжнародної торгівлі в регіонах України за 2015 р. Визначено показник розвитку 
кожного і проведено їх ранжирування. На основі розрахованої матриці відстаней між регіонами за вибраними шістьома 

ознаками-показниками, а також за чотирма першими ознаками побудовані нелінійні структури зв'язку регіонів, на основі яких 
можуть бути сформовані кластери регіонів з урахуванням динаміки торговельної та іншої економічної діяльності.  
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Кичкирук Т.В. 0001 
Кінаш І.П. 0128 

Кладницька Т.А. 0390 
Клапчук Вікторія 0691 
Клименко Л.В. 0544 

Климчук А.О. 0450, 0463, 0488, 0612 
Клімович І.М. 0515 
Клочковська В.О. 0780 

Клочковський О.В. 0780 
Ключко Людмила 0229 
Кобеля З.І. 0626 

Кобилін Павло 0692 
Ковалевич Д.А. 0198 
Коваленко В.В. 0335, 0346, 0353, 0382, 0461 

Коваленко Н.М. 0784 
Коваленко О.М. 0677 
Коваленко С.І. 0005 

Коваль О.О. 0395 
Ковальова Н.П. 0587 
Ковальська Л.Л. 0167 

Ковальчук М.В. 0383 
Ковальчук Н.О. 0502 
Ковінько О. 0794 

Ковриженко Л.О. 0280 
Ковтун А.А. 0676 

Ковтуненко К.В. 0166 

Колешня Я.О. 0554 
Колісник Г.М. 0104 
Коломієць Г.М. 0112, 0538 

Комова О. 0737 
Кондіус І.С. 0012, 0244 
Кондратенко Д.К. 0538 

Кондратюк С.Ю. 0649 
Кондрашихін А.Б. 0785 
Конєв В.В. 0248 

Кононенко Ігор 0085 
Копилова О.В. 0371 
Кораблинова И.А. 0498 

Корбутяк А.Г. 0145 
Корецька Н.І. 0370, 0384 
Корецька О.В. 0333, 0357 

Коробков Д.В. 0621 
Коровайченко Н. 0790 
Король В.С. 0227, 0603 

Король Олександр 0774 
Корчевская Л.А. 0090 
Корчевська Л.О. 0234 

Косаревич Н.Б. 0218 
Костенко Ю.О. 0574 
Костріков Сергій. 0705 

Костюк С.В. 0200 
Котлубай В.О. 0792 
Котляр В. 0320 
Котлярова А.В. 0409 

Коцеруба Н.В. 0447, 0698 
Коцюбинський В.О. 0179 
Кочетова Т.И. 0409 

Кошонько О.В. 0297, 0313 
Кравець І.М. 0426 
Кравець С.В. 0648 

Кравчук І.А. 0194 
Кравчук І.І. 0098, 0443 
Краснокутська Н.С. 0216 

Краснокутська Ю.В. 0407, 0747 
Кривега Л.Д. 0154 
Кривий Р.З. 0626 

Кривов'язюк І.В. 0168, 0170, 0654 
Крижановська І.Ю. 0615 
Криклива Т.П. 0161 

Кримчак Л.А. 0642 
Кропельницька С.О. 0226, 0597, 0760 
Круглякова В.В. 0668 

Крупський О.П. 0491 
Ксьондз С.М. 0501 
Кудлаєнко С.В. 0197 

Кудлай Т. 0709 
Кудрявцев В.М. 0555 
Кудрявцева В.В. 0115 

Кудрявцева О.В. 0125, 0584 
Кузенко О.Л. 0029 
Кузик О.В. 0258, 0260 

Кузнецова С.О. 0467 
Кузнєцова Я.Ю. 0714 
Кузніченко В. 0795 

Кукурян Н.І. 0358 
Кулик А.М. 0333, 0357 
Кулініч О.А. 0466 

Куліченко В.О. 0342 
Кульчицька Н.Є. 0222 
Купира М.І. 0254 

Курилова Н.М. 0569 
Куропатенко К.Д. 0359 
Куц А.М. 0162 

Куцеволова М.В. 0420 
Кучменко В.О. 0055 
Кушнір М.А. 0489 

Кушнір О.С. 0363 
Кушнір Т.О. 0200, 0201 
Л 

Лабунець В.О. 0401 
Лаврук Н.А. 0330, 0331 
Лагдан А.В. 0698 

Лагута Я.М. 0578 
Лапіна І.С. 0675 
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Лаптєва В.В. 0205 

Лапшин В. 0795 
Ларіонова К.Л. 0504, 0640 
Лебедевич С.І. 0100 

Лебьодкін К.С. 0175 
Левандівський О.Т. 0053 
Левицька Ольга 0230 

Левицький В.В. 0311 
Левківський В.М. 0096 
Левченко О.Ф. 0402 

Лекарь С.І. 0385 
Лемехова Анастасія 0432 
Лернер Ю.И. 0002 

Лернер Ю.І. 0359 
Леськів О.А. 0403 
Лешанич С.Є. 0221 

Лизогуб М.М. 0288 
Линенко А.В. 0509, 0567 
Линник О.О. 0440 

Лисак Н.В. 0462 
Лисяк Л.В. 0342 
Литвин В.В. 0314 

Литвин С.М. 0788 
Литвиненко Т.С. 0524 
Ліп'яніна Х.В. 0729 

Ліпич Л.Г. 0489 
Лісовський І.В. 0036 
Літвінов О.С. 0556 
Літвінова Л.Г. 0616 

Ліхоносова Г.С. 0135 
Ліщинська Л.Б. 0039 
Логвинюк М.П. 0193 

Лозовська Г.М. 0672 
Лоїк О.І. 0453 
Лопатко К.М. 0675 

Лопатовський В.Г. 0305, 0413, 0521 
Лорві І.Ф. 0676 
Лордкіпанідзе Л. 0315 

Лук'яненко Г.І. 0717 
Лур'є К.В. 0241 
Луценко К.Ю. 0334 

Лучаківський А.О. 0275 
Ляшевская В.И. 0121 
Лысанова А.М. 0550, 0572 

М 
Магнушевська Т.М. 0402 
Мазарчук А.Ю. 0686 

Мазур Володимир 0775 
Мазур Г.О. 0165 
Мазур Д.В. 0165 

Мазур Н.А. 0594 
Майорова І.М. 0585 
Макаренко О.І. 0172 

Макаренко С.М. 0234 
Макогон В. 0111, 0319 
Максимюк М.М. 0013, 0492 

Максімчук О.С. 0491 
Малащук Д. 0075 
Малець А.Т. 0351 

Малик О.В. 0628 
Малинка О.Я. 0564 
Малицька Г.П. 0348 

Мамедов С.Г. 0366 
Манжос С.Б. 0323 
Манталюк О.В. 0299 

Манько Т.А. 0586 
Маринюк Л.В. 0337 
Маркіна І.А. 0560 

Марко М.Я. 0627 
Маркович Г.Б. 0219 
Мартиненко В.П. 0354 

Мартинова Л.Б. 0141, 0195 
Марухленко О.В. 0138 
Марців Т.Ю. 0678 

Маслій Н.Д. 0046, 0368 
Матвієць О.В. 0525 
Матвійчук Л.О. 0298, 0530 

Матковський П.Є. 0759 
Матросова Л.М. 0153 

Мацук З.А. 0336 

Машіка Ганна 0228 
Машіка Г.В. 0217 
Медведева І.В. 0080 

Мединська Т.В. 0351 
Мейш А.В. 0693 
Меленцова О.В. 0068, 0538 

Мельник А.О. 0505 
Мельник В.В. 0124, 0155 
Мельник Л.Ю. 0164 

Мельник Н.Б. 0032, 0607 
Мельник О.І. 0626 
Мельник Т. 0318 

Мельникова К.В. 0399 
Мельниченко О.О. 0575 
Мельниченко С. 0709 

Мельничук Д.П. 0418, 0434 
Мельничук О. 0072 
Мельничук О.П. 0419 

Мельничук Ю.М. 0352 
Мельнійчук Михайло 0767 
Мережко Н. 0405 

Мержинський Є.К. 0469 
Мерінова С.В. 0010 
Мигаль О.Ф. 0787 

Мигоеич Т.М. 0344 
Микитенко Н.В. 0699 
Микитюк О.В. 0224 
Миколюк О.А. 0633, 0718 

Мирошниченко Ю.В. 0545 
Михайлів Г.В. 0613 
Мишко О.А. 0185 

Міронова Ю.В. 0458, 0462 
Мітяшкіна В.Д. 0178 
Міхель Р.В. 0245 

Міщенко В.А. 0587, 0617 
Міщенко Олена 0777 
Міщук Є.В. 0593 

Мозговий О. 0075 
Моісеєнко Ю.М. 0355 
Мокляк М.В. 0300 

Молчанова Е. 0077 
Момот Е.В. 0359 
Мороз С.В. 0793 

Москаленко В.О. 0646 
Москаленко О.М. 0322 
Мостовий О.О. 0653 

Мурга М.О. 0031 
Муромець Н.Є. 0178, 0689 
Н 

Набатова О.О. 0078, 0114 
Нагаївська Д.Ю. 0533 
Нагайчук В.В. 0200 

Нагорічна О.С. 0091 
Назарова Г.В. 0632 
Назарчук Т.В. 0054, 0092, 0136 

Наумік-Гладка К.Г. 0563, 0713 
Нестеренко О.В. 0166 
Несторишен І.В. 0091 

Нетробчук Ірина 0768 
Нечипорук Л.В. 0315 
Нємець Людмила. 0229 

Нижник В.М. 0483, 0519 
Нижник І.В. 0523 
Нижник О.В. 0448 

Никоненко А.В. 0438 
Ніколаєва А.М. 0256, 0257 
Ніколаєнко Ю.В. 0598 

Нікулін В.В. 0375 
Нілова Н.М. 0281 
Новікова О.С. 0183 

Новосьолова О.С. 0276 
Носик О.М. 0428 
Нохріна Л.А. 0407 

О 
Обіход С.В. 0419 
Овсієнко О.В. 0174 

Овсянніков Р.С. 0757 
Овчиннікова Р.І. 0313 
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Огієнко С.О. 0688 

Огороднік О.В. 0423 
Оксенюк С.Г. 0202, 0249 
Оладайо Рамон Ібрагім 0681 

Олександренко І.В. 0246 
Олексів І.Б. 0130 
Олексюк Ю.О. 0268 

Олійник А.В. 0301 
Олійник Н.М. 0234 
Олійник О.О. 0435 

Олійник Т.В. 0588 
Олійник Ярослав 0086 
Омелян Л.О. 0714 

Оразов Д.С. 0682 
Орлик І.О. 0694 
Орлов О.О. 0196 

Орлова-Курилова О.В. 0102 
Осипов В.Н. 0018 
Осиченко Г.О. 0753 

Осіпова Л.В. 0061 
Оснадчук В.М. 0538 
Остріщенко Ю.В. 0219 

Очерет А. 0405 
П 
Павлов В.В. 0459 

Павлюк Л.В. 0169 
Паламарчук Т.І. 0757 
Панасенко О.В. 0630 
Панкратова О.М. 0159 

Паночишин Ю.М. 0201 
Панченко А.В. 0176 
Панченко А.С. 0360 

Папуч Т.Ю. 0030 
Пасєка А.С. 0424, 0441 
Пасмор М. 0211 

Паюк В.П. 0645 
Педан А.В. 0003 
Пенчук Г.С. 0272 

Перевозова І.В. 0131, 0564 
Перегончук Н.П. 0462 
Передерко В.П. 0760 

Пересипкін М.М. 0475 
Петренко Н.І. 0402 
Петрина М.Ю. 0595 

Петрова О.О. 0207 
Петровська О.Г. 0517 
Петрушенко Н.В. 0090 

Пилипенко С.М. 0726 
Пилипець Олександра 0769 
Пилипяк О.В. 0047 

Пиріг С.О. 0256 
Писаревський І.М. 0407 
Писаренко К.М. 0038 

Піддубна К.І. 0329 
Пілішек Н.М. 0531 
Пірхун М.О. 0581 

Пітик О.В. 0458, 0462 
Пічугіна Т.С. 0618, 0620 
Піщик О.В. 0105 

Плець І.І. 0224, 0338 
Побірей В.В. 0589 
Погорелов Ю.С. 0271, 0484, 0527 

Подерня-Масюк Ю.А. 0386 
Подобєд Т.В. 0515 
Поколодна М.М. 0750 

Полетаєва Л.М. 0762 
Поліщук О.М. 0155 
Полтавець А.М. 0261 

Полутренко У.Б. 0756 
Полянська А.С. 0608 
Пономаренко О.І. 0584, 0690 

Пономаренко Р. 0071 
Пономаренко Т.В. 0592 
Пономарьова Н.А. 0146 

Попадинець І.Р. 0131 
Поплавська О.В. 0140 
Попович А.В. 0619 

Потапова Алла. 0432 
Потапюк І.П. 0547 

Потьомкіна О.В. 0388 

Прасул Юлія. 0773 
Прилепа Н.В. 0701, 0707 
Примак Ю.Р. 0387 

Принько М.С. 0516 
Приступа Л.А. 0302 
Приступа М.І. 0190 

Присяжнюк О.Ю. 0362 
Прицюк Л.А. 0306 
Пріхно І.М. 0376 

Прокопенко М.В. 0576, 0582 
Пронкіна Л.І. 0118 
Протасова О.В. 0689 

Прохоровська С.А. 0203 
Пугачевська К. 0791 
Пугачова І.С. 0393 

Пугачова Н.М. 0371 
Пужайло О.І. 0673 
Пухальська Я.П. 0148, 0473 

Пухальський В.В. 0308 
Пухир С.Т. 0214 
Пушкарчук І.М. 0168, 0185, 0373, 0654 

Пюро Б.І. 0231 
Р 
Радзієвська С. 0116 

Радзіховська Л.М. 0019 
Рафальський В.В. 0285 
Рачкован О.Д. 0687 
Резнікова Н. 0076 

Резніченко А.В. 0517 
Речун О.Ю. 0700 
Решетняк О.В. 0269, 0270 

Рєпін Антон 0085 
Рзаєв Г.І. 0397, 0412, 0456, 0666 
Рзаєва Т.Г. 0043, 0235, 0455, 0666 

Римар Ю.М. 0728 
Родіонова І.В. 0421, 0483, 0779 
Ролінська А.О. 0259, 0306 

Романів А.С. 0781 
Романів О.Я. 0781 
Романова О.В. 0451 

Романова Т.В. 0120 
Романуха О.М. 0101, 0786 
Романькова О.Н. 0103 

Рубежанська В.О. 0097 
Руденко Валерій 0766 
Руденко В.В. 0127 

Руденко М.В. 0465 
Руденко Степан. 0766 
Рудзей І.Ю. 0055 

Рудик С.А. 0694 
Рудніченко Є.М. 0474, 0695, 0696 
Рудяга І.М. 0316 

Румянцев А.П. 0057 
Русак И.Н. 0240 
Русин О.І. 0279, 0521 

Рябенко В.В. 0557 
Рябєв А.А. 0711 
Рясних Є.Г. 0196 

С 
Сабліна Н.В. 0588 
Савін С.Ю. 0436 

Савіцький А.В. 0485 
Савранчук Лариса 0772 
Савченко О.В. 0720 

Садова У.Я. 0340 
Садовский В.А. 0264 
Садовська Н.С. 0534 

Салабай В.О. 0377 
Самолюк Н.М. 0662 
Сафранов Т.А. 0762 

Сегіда Катерина 0229 
Семенов К.Л. 0396 
Семенченко Г.В. 0264 

Семенюк О.А. 0331 
Семикіна М.В. 0424 
Семів Л.К. 0439 

Сергєєва Л.Н. 0172 
Сєркова Г.М. 0559 
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Сидоренко Ю.В. 0123 

Синьогуб А.Є. 0577 
Сисоєнко І.А. 0746 
Ситник Л.С. 0518 

Ситник Н.С. 0278 
Сідоров В. 0211 
Сізова Н.Д. 0207 

Сімак С.В. 0110 
Сіташ Т. 0150 
Сіташ Т.Д. 0142 

Скалюк Р.В. 0279, 0453, 0629 
Скиба Г.В. 0149 
Скібська К.О. 0425 

Скорик Г.І. 0440 
Скорятіна А.О. 0505 
Скриль Ірина 0770, 0776 

Скрипка А.О. 0359 
Скрипник Г.О. 0255 
Скуртол С.Д. 0568 

Сливка О.А. 0571 
Слюсаренко А. 0081 
Смаль Валентина 0765 

Смирнова О. 0320 
Смоляк В.А. 0324 
Соболєва М.В. 0171 

Сокирник І.В. 0706 
Сокол Т.Г. 0783 
Соколенко В.А. 0360 
Соколова К.Ю. 0343 

Соколюк Г.О. 0721 
Солов'янчик А.В. 0744, 0749 
Сологуб О.П. 0438 

Солодка О.О. 0415 
Сопко В. 0072 
Сосновська Ю.Р. 0702 

Стадник В.В. 0088, 0099, 0471, 0663 
Стаканов Р.Д. 0422 
Станіславик О.В. 0677 

Станьковська І.М. 0599, 0609 
Степанова Е.Р. 0632 
Степанюк О.О. 0736 

Степура Т.М. 0340 
Стефанишин О.Б. 0685 
Стеценко Н.А. 0297 

Стремоухова А. 0620 
Стрільчук Р.М. 0170 
Стручок Н.М. 0725 

Ступчук С.М. 0401 
Супрун Р.Р. 0621 
Сус Л.М. 0186 

Сус Т.Й. 0223 
Сусіденко О.В. 0600 
Сусіденко Ю. 0150 

Сусіденко Ю.В. 0158 
Сухарева К.В. 0154 
Сухаренко Т.А. 0058 

Сухий Петро. 0265 
Т 
Талах Т.А. 0655 

Талах Х.В. 0379 
Танасієнко Н.П. 0664 
Тараєвська Л.С. 0595 

Тарасюк М.В. 0503 
Тарашевська О.В. 0404 
Теленик С.Ф. 0156 

Теслюк О.В. 0361 
Тимчишин І.Є. 0176 
Тимчур Н.О. 0183 

Тиханська І.О. 0467 
Тімошенко Н.М. 0374 
Ткаленко С.І. 0122 

Ткацевич К.А. 0563 
Ткач К.І. 0298 
Ткаченко М.А. 0449 

Ткаченко Т.П. 0372 
Ткачук О.М. 0095, 0144 
Ткачук Т. 0734 

Ткачук Т.П. 0037 
Товстенюк О.В. 0373 

Тодощак К. 0618 

Толбатов А.В. 0650 
Толбатов В.А. 0650 
Томаля Т.С. 0703, 0719 

Торопцов В.С. 0021 
Троцький С.О. 0156 
Труніна І.М. 0702 

Тулай О.І. 0341 
Тюріна Н.М. 0054, 0092, 0136 
Тюфтій Алла 0265 

Тяжкороб І.В. 0239 
У 
Углава А.О. 0392 

Удачина К.О. 0506 
Удовиченко В.П. 0209 
Удовиченко Н.Н. 0264 

Узун В.В. 0062 
Ульянченко Н.В. 0616 
Урбан О.А. 0683 

Усачова І.Д. 0082 
Устенко А.О. 0564 
Ф 

Фадєєва Г.М. 0216, 0334, 0358 
Фаринович І.В. 0684 
Фармаілов А.Г. 0743 

Федоренко В.Б. 0757 
Федоренко І.А. 0590 
Федорова І.В. 0028 
Федорова С.С. 0753 

Федорова Ю.В. 0089, 0143 
Федотова Т.А. 0445 
Федотова Ю.В. 0212 

Федулова І.В. 0623 
Федулова Л.І. 0133, 0152, 0210 
Федулова С.О. 0238 

Фёдорова В.А. 0328, 0561 
Филипенко О.М. 0687 
Філатов В.М. 0266 

Філіпчук В.Р. 0191 
Форкун І.В. 0303 
Фуско В.О. 0617 

Фуфалько І.Ю. 0349 
Х 
Хан Є. 0081 

Харакоз Л.В. 0478 
Харченко А.О. 0745 
Хаустова В.Є. 0129 

Хілуха О.А. 0489 
Хмелевська А.В. 0396 
Хмелевський О.В. 0192, 0482 

Хмурова В.В. 0636 
Хоменко М.М. 0722 
Хомик Х.Р. 0452 

Хомяк М.Я. 0430 
Хорольський В.П. 0454, 0470 
Хорольський К.Д. 0454, 0470 

Храпко І.Є. 0304 
Хрипливець Є.Д. 0591 
Хруст І.Б. 0020 

Хрущ В.О. 0507 
Хрущ Н.А. 0508 
Худик О.Б. 0667 

Ц 
Царук В.Ю. 0511 
Цвігун Т.В. 0665 

Цебень Р.Л. 0404 
Цегелик Г.Г. 0627 
Цибуляк А.Г. 0059 

Цикало К.С. 0567 
Ціжма Ю.І. 0431 
Цуркан С.М. 0551 

Ч 
Чаговець Л.О. 0630 
Чайкова О.І. 0161 

Чайковская М.П. 0045 
Чала С.В. 0593 
Чапюк О.П. 0250 

Чебан Т.М. 0016, 0037 
Чекановський В.П. 0236 
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Чемчикаленко Р.А. 0565 

Ченаш В.С. 0017 
Череп А.В. 0509 
Чернишенко В. 0742 

Чернова В.В. 0049 
Чернушкіна О.О. 0476 
Черчик Л.М. 0656, 0678 

Чиж Н.М. 0388 
Чорна Н. 0064 
Чорна Н.Ю. 0631 

Чубаха В.А. 0622 
Чуєв Олексій 0705 
Чукаріна Н.М. 0757 

Чуль О.М. 0247 
Чупира В.В. 0188 
Чуприна О.О. 0174 

Чуріканова О.Ю. 0237 
Ш 
Шаварський А.В. 0285 

Шандор Ф. 0730 
ШаповаЛ С. 0317 
Шаповалова А.О. 0746 

Шарко М.В. 0090 
Шачаніна Ю.К. 0478 
Швед В.В. 0011 

Швець Ю.О. 0058 
Шевченко Л.С. 0539, 0614 
Шевчук А.А. 0285, 0442 
Шевчук Л.П. 0285, 0442 

Шедяков В.Є. 0119 
Шелест Є.О. 0093, 0437, 0637 
Шершньова З.Є. 0184 

Шикіна О.В. 0782 
Шиян П.Л. 0162 
Школяр Д.С. 0704 

Шпакович І.Р. 0130 
Шпаковський А.О. 0277 
Шпанько М.І. 0470 

Шпиталенко Г.А. 0418, 0434 

Штилер Я. 0417 

Шубалий О.М. 0444 
Шульга Н. 0067 
Шульгин Андрій 0767 

Щ 
Щербан О.Я. 0723 
Щука В.Г. 0035 

Щур Р.І. 0224, 0338 
Щуровська А.Ю. 0283 
Ю 

Юзва І.І. 0035 
Юринець З.В. 0403, 0668 
Юринець Р.В. 0668 

Юрій Е.О. 0206 
Юрій К.К. 0173 
Юрчик Г.М. 0662 

Юхименко В. 0069 
Юхименко Т.В. 0309 
Ющенко Н.Л. 0023, 0024 

Ющинський Я. 0187 
Я 
Яворська О. 0737 

Ядуха С.Й. 0036 
Якименко-Терещенко Н.В. 0117 
Яковенко О.О. 0108 

Якубів Р.Д. 0179 
Якубовський В.О. 0384 
Янковий В.О. 0052 
Янушкевич Д. 0063 

Ярема Б.П. 0278 
Ярема Я.Р. 0282, 0364 
Яременко О.Ф. 0006, 0464 

Яремович П.П. 0057 
Яресько А.М. 0658 
Ярмак О.В. 0151 

Яровой О.В. 0751 
Яскал І.В. 0215 
Яцишина Л.К. 0040 

Ячнюк Марина 0265 
 

 
 

ПОКАЖЧИК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський 
національний університет ім. В.Стефаника, 2015, №1 

0032, 0126, 0127, 0128, 0158, 0335, 
0336, 0337, 0338, 0339, 0410, 0431, 
0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 

0600, 0601, 0602, 0603, 0759 

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський 

національний університет ім. В.Стефаника, 2015, №2 

0083, 0084, 0129, 0130, 0179, 0180, 

0218, 0219, 0220, 0221, 0340, 0341, 
0342, 0343, 0344, 0345, 0604, 0605, 0606 

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський 

національний університет ім. В.Стефаника, 2016, №1 

0013, 0034, 0053, 0225, 0226, 0227, 

0353, 0354, 0608, 0609, 0610, 0611, 
0612, 0613, 0761 

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ: Прикарпатський 
національний університет ім. В.Стефаника, 2016, №2 

0033, 0131, 0132, 0222, 0223, 0224, 
0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 
0352, 0607, 0760 

Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: Національний університет 
"Одеська юридична академія", 2015, №4 

0430 

Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: Національний університет 
"Одеська юридична академія", 2015, №7 

0001, 0119 

Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: Національний університет 

"Одеська юридична академія", 2016, №9 

0154 

Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: Національний університет 

"Одеська юридична академія", 2016, №11 

0743 
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Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Хмельницький: 

Хмельницький національний університет, 2017, №1(57) 

0650 

Вісник Київ. національний лінгвістичного університету. Історія, економіка, 
філософія. Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 2016, №21 

0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742 

Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Історія. Київ: 
Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2016, №4(131) 

0081, 0748 

Вісник Криворізького національного університету. Кривий Ріг: Криворізький 
національний університет, 2016, №43 

0592, 0593 

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Актуальні проблеми 
управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: 
Національний технічний університет "ХПІ", 2016, №24(1196) 

0002, 0003, 0029, 0216, 0264, 0332, 
0333, 0334, 0409, 0586, 0587, 0588, 
0589, 0590, 0591, 0751 

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Актуальні проблеми 
управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: 
Національний технічний університет "ХПІ", 2016, №43(1215) 

0161, 0268, 0269, 0270, 0356, 0357, 
0358, 0359, 0360, 0615, 0616, 0617, 
0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0682 

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Інформатика, 
управління та обчислювальна техніка. Київ: Національний технічний університет 

України "КПІ", 2015, №63 

0156 

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Інформатика, 
управління та обчислювальна техніка. Київ: Національний технічний університет 

України "КПІ", 2016, №64 

0030, 0031 

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Геологія. 

Географія. Екологія. Харків: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, 
2016, №45 

0217 

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Теорія культури і 

філософія науки. Харків: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, 
2016, №53 

0187, 0417 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2016, №1(232) 

0016, 0040, 0041, 0097, 0098, 0099, 

0143, 0186, 0199, 0258, 0273, 0274, 
0275, 0276, 0277, 0389, 0390, 0391, 
0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 

0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 
0458, 0684, 0694, 0695, 0696, 0722, 0723 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2016, №2(234), т.1 

0017, 0042, 0056, 0057, 0100, 0101, 
0144, 0171, 0200, 0201, 0202, 0278, 
0279, 0280, 0281, 0282, 0392, 0393, 

0394, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 
0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 
0470, 0685, 0724, 0788 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2016, №3(236), т.1 

0043, 0058, 0059, 0060, 0172, 0188, 
0203, 0259, 0283, 0284, 0285, 0395, 
0396, 0397, 0398, 0399, 0418, 0419, 

0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 
0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 
0483, 0725, 0726, 0727 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2016, №4(238), т.1 

0018, 0019, 0102, 0103, 0260, 0286, 
0287, 0288, 0400, 0420, 0421, 0422, 

0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 
0490, 0491, 0492, 0493 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2016, №4(238), т.2 

0020, 0021, 0022, 0044, 0104, 0105, 

0145, 0146, 0173, 0204, 0205, 0206, 
0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 
0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 

0301, 0302, 0303, 0304, 0494, 0495, 
0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 
0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 

0508, 0509, 0686, 0701 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2016, №5(240), т.1 

0023, 0045, 0061, 0106, 0107, 0147, 

0207, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 
0403, 0423, 0424, 0510, 0511, 0512, 
0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 

0702, 0703 
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Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2016, №6(242) 

0005, 0006, 0024, 0046, 0047, 0062, 

0148, 0149, 0189, 0190, 0191, 0192, 
0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 
0404, 0425, 0426, 0427, 0519, 0520, 

0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 
0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 
0533, 0534, 0535, 0708, 0728, 0729 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2017, №1(244) 

0010, 0035, 0088, 0089, 0090, 0134, 
0135, 0181, 0193, 0194, 0195, 0232, 
0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0361, 

0362, 0363, 0364, 0412, 0433, 0434, 
0435, 0436, 0626, 0627, 0628, 0629, 
0630, 0631, 0698, 0699, 0778, 0779 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 
Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2017, №2(246), т.1 

0036, 0037, 0038, 0039, 0095, 0139, 
0140, 0141, 0164, 0165, 0197, 0248, 

0249, 0374, 0375, 0376, 0414, 0415, 
0440, 0441, 0442, 0443, 0659, 0660, 
0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 

0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 
0673, 0693, 0786, 0793 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 

Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2017, №2(246), т.2 

0054, 0055, 0091, 0092, 0093, 0136, 

0137, 0138, 0163, 0182, 0183, 0184, 
0196, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 
0243, 0271, 0365, 0366, 0413, 0437, 

0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 
0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 
0644, 0645, 0706, 0707, 0715, 0716, 

0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0780, 
0781, 0782 

Економічна теорія та право. Харків: Національний юридичний університет ім. 

Я.Мудрого, 2016, №1(24) 

0007, 0210, 0315, 0428, 0731 

Економічна теорія та право. Харків: Національний юридичний університет ім. 

Я.Мудрого, 2016, №2(25) 

0117, 0118, 0151, 0175 

Економічна теорія та право. Харків: Національний юридичний університет ім. 
Я.Мудрого, 2016, №3(26) 

0009, 0078, 0152, 0153, 0322, 0538, 0539 

Економічна теорія та право. Харків: Національний юридичний університет ім. 
Я.Мудрого, 2016, №4(27) 

0008, 0068, 0112, 0113, 0114, 0115, 
0174, 0316, 0429, 0732 

Економічна теорія та право. Харків: Національний юридичний університет ім. 
Я.Мудрого, 2017, №1(28) 

0087, 0133, 0159, 0160, 0266, 0267, 
0355, 0614 

Економічний форум. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2017, №1 0011, 0094, 0244, 0245, 0246, 0247, 
0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 
0439, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 

0657, 0658, 0683, 0784, 0785 

Економічний форум. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2017, №2 0004, 0012, 0014, 0096, 0142, 0166, 
0167, 0168, 0169, 0170, 0185, 0198, 

0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 
0256, 0257, 0377, 0378, 0379, 0380, 
0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 

0387, 0388, 0416, 0444, 0445, 0674, 
0675, 0676, 0677, 0678, 0700 

Збалансоване природокористування. Київ: Інститут агроекології і 
природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком", 2016, №1 

0261, 0735, 0736 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: Київський національний 

торговельно-економічний університет, 2016, №2(85) 

0063, 0064, 0065, 0066, 0211, 0405, 

0709, 0794, 0795 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: Київський національний 

торговельно-економічний університет, 2016, №3(86) 

0025, 0067, 0111, 0150, 0679, 0789 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: Київський національний 
торговельно-економічний університет, 2016, №4(87) 

0069, 0070, 0071, 0072, 0317, 0697, 0733 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: Київський національний 
торговельно-економічний університет, 2016, №5(88) 

0318, 0319, 0320, 0321, 0734, 0790, 0791 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Київ: Київський національний 
торговельно-економічний університет, 2016, №6(89) 

0073 

Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харків: Харківський національний 
університет ім. В.Н.Каразіна, 2016, №3-4 (26) 

0762 
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Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха: ННЦ "Інститут 

механізації та електрифікації сільського господарства", 2016, №4(103) 

0536, 0537 

Міжнародна економічна політика. Київ: Київський національний економічний 
університет ім. В.Гетьмана, 2016, №1(24) 

0074, 0075, 0076, 0077, 0116 

Містобудування та територіальне планування. Київ: Київський національний 
університет будівництва і архітектури, 2016, №60 

0757 

Містобудування та територіальне планування. Київ: Київський національний 
університет будівництва і архітектури, 2016, №62, ч.1 

0157 

Містобудування та територіальне планування. Київ: Київський національний 
університет будівництва і архітектури, 2016, №62, ч.2 

0758 

Молодь і ринок. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічного університет ім. 

І.Франка, 2017, №2(145) 

0015 

Науковий вісник Академії муніципального управління. Управління. Київ: Академія 

муніципального управління, 2016, №1 

0108, 0208, 0209 

Наукові праці Національного університету харчових технологій. Київ: Національний 
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