
281 

АНОТАЦІЇ 
 
Антонюк В.П. Інтелектуальний капітал України: проблеми його 

формування та нагромадження. – С. 3.  
Досліджено проблеми формування інтелектуального капіталу Укра-

їни, пов’язані зі зниженням кількісних та якісних параметрів розвитку ви-
щої освіти, сфери наукової діяльності та їх слабким зв’язком з бізнесом. 
Відзначено зниження використання об’єктів права інтелектуальної влас-
ності. Проаналізовано причини нагромадження проблем у сфері форму-
вання інтелектуального капіталу та окреслено шляхи їх подолання.  

Ключові слова: вища освіта, науково-технічна діяльність, інтелекту-
альний капітал, інновації, об’єкти права інтелектуальної власності. 

 

Берсуцька С.Я., Каменська О.О. Методичний підхід до складання 
стратегічних бюджетів промислового підприємства. – С. 144. 

Запропоновано для фінансового обґрунтування виділення коштів 
підприємства на реалізацію його стратегічних цілей використовувати сис-
тему стратегічного бюджетування, яка спрямована на підвищення ефек- 
тивності нематеріальних активів у цілому. Для створення економічних пе-
редумов реалізації стратегічних показників збалансованої системи підпри-
ємства, які характеризують нематеріальні активи та виділення необхідних 
коштів, обґрунтовано методичний підхід до розвитку зв’язків між систе-
мою бюджетування і стратегією господарюючого суб’єкта, який пред- 
ставлено у вигляді механізму інтеграції бюджетування та збалансованої 
системи показників. 

Ключові слова: бюджет, стратегічне бюджетування, стратегія, нема-
теріальні активи, збалансована система показників, нефінансові показ-
ники, стратегічні цілі. 

 

Головач О.А. Модернізація машинобудівних підприємств відпо-
відно до вимог світових ринків. – С. 174. 

Розроблено основні принципи  модернізації українських машинобу-
дівних підприємств, які ґрунтуються на аналізі попиту потенційних спо-
живачів на машинобудівну продукцію і оцінці можливостей підприємства 
з освоєння випуску цієї продукції. Використання розроблених принципів 
надає можливість забезпечити конкурентоспроможність українських ма-
шинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції. Розвитку даних прин-
ципів допоможе розробка економіко-математичних моделей модернізації і 
управління машинобудівними підприємствами. 

Ключові слова: управління машинобудівним підприємством, євро- 
інтеграція, модернізація машинобудування, розвиток машинобудівного 
підприємства, стратегія модернізації. 

 

Драчук Ю.З., Кочешкова I.М., Трушкіна Н.В. Тенденції та зако-
номірності інвестування інноваційного розвитку вітчизняної добувної 
промисловості. – С. 14. 
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Проаналізовано динаміку показників інвестиційної діяльності під- 
приємств добувної промисловості. Виконано порівняльний аналіз резуль-
татів прогнозування обсягу інвестиційних ресурсів для інноваційного роз-
витку добувної промисловості (в тому числі вугільної галузі) з викорис-
танням сучасних методів. Досліджено тенденції та закономірності інвес-
тування інноваційного розвитку вугільної промисловості із застосуванням 
методів прогнозування та урахуванням реального стану діяльності вугле-
добувних підприємств. Визначено пріоритетні напрями розвитку пуб- 
лічно-приватного партнерства як дієвого механізму активізації інвестицій-
ної діяльності вугледобувних підприємств. 

Ключові слова: добувна промисловість, вугільна галузь, інновацій-
ний розвиток, інвестування, джерела фінансування, показники, тенденції, 
закономірності, методи прогнозування, публічно-приватне партнерство. 

 

Іванов С.В., Перебийніс В.І., Котов Є.В., Федiрець О.В. Розвиток 
національної економіки на засадах неоіндустріальної модернізації. – С. 31. 

Розглядаються теоретичні та практичні аспекти неоіндустріальної 
модернізації та їх вплив на розвиток національної економіки. На основі 
дослідження існуючих тенденцій Європейського Союзу визначено основні 
проблеми та перспективи інтеграції України в європейську спільноту.  

Зазначено, що в сучасних умовах модернізація стала чинником 
створення економічних форм і інститутів, що сприяють розвитку і доміну-
ванню товарно-грошових відносин у виробництві. При цьому постіндуст-
ріальна модернізація віддзеркалює перехід економіки від індустріального 
типу розвитку до інформаційної економіки, або економіки знань. Зазнача-
ється, що індустріальний вектор розвитку нового типу міст та їх агломера-
цій більш актуальний для України. 

Ключові слова: національна економіка, інтеграція, індустріалізація, 
неоіндустріальна модернізація, економічна модернізація, середній клас. 

 

Ільїн С.Ю. Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності 
організацій. – С. 150. 

Викладено сформульовані автором тенденції розвитку управлін- 
ської діяльності організацій, які функціонують у сучасних умовах госпо-
дарювання, що відрізняються складністю і багатосторонністю вирішува-
них питань їх керівництвом. Основну увагу сконцентровано на диверсифі-
кації менеджменту, принципах управління, вимогах, які пред'являються до 
менеджерів, факторах ефективного управління, типах зв'язків в організа-
ційній структурі, лідерських якостях менеджерів, методах прийняття 
управлінських рішень. Наведений матеріал може бути корисним керівни-
цтву всіх організацій, особливо зайнятих у комерційному секторі еконо- 
міки, при здійсненні заходів, спрямованих на максимально ефективне до-
сягнення поставлених цілей і вирішення відповідних завдань. 

Ключові слова: управлінська діяльність, менеджмент, інтеграція 
принципів управління, ефективне управління, організаційна структура, лі-
дерські якості, управлінські рішення. 
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Кузьменко Л.М., Солдак М.О. Децентралізація управління як  
фактор забезпечення модернізації промисловості України. – С. 42. 

Досліджено питання ролі реформи децентралізації у забезпеченні 
модернізації промисловості в Україні. Визначено характерні проблеми і 
перспективи успішної модернізації в умовах децентралізації управління.  

Ключові слова: децентралізація, промисловість, модернізація, про-
мислова політика.  

 

Кучерова Г.Ю. Закордонний досвід стратегічного розвитку по- 
даткової свідомості громадян європейської спільноти. – С. 271. 

Розглянуто та узагальнено досвід країн ЄС щодо стратегічного роз-
витку податкової свідомості громадян. Визначено, що податкова свідо-
мість громадян ЄС формується на основі взаємозв’язку факторів, а саме: 
соціальних норм, суспільних благ, ефективності податкового адміністру-
вання та дій уряду. У результаті узагальнення взаємозв'язків між факто-
рами податкової свідомості громадян ЄС виявлено, що рівень ефективно-
сті податкового адміністрування знижується в умовах низької соціальної 
віддачі податків. Розглянуто аспекти реалізації заходів, що були вжиті дер-
жавами-членами ЄС у напрямі підвищення ефективності податкового уп-
равління. Зазначено, що податкова політика урядів країн-членів ЄС ба- 
лансувала між використанням заходів щодо свідомого оподаткування та 
стратегіями примусу до дотримання норм податкового законодавства. 

Ключові слова: ухилення від сплати податків, соціальні норми, ад-
міністрування податків, ефективність уряду, податкова свідомість. 

 

Ляшенко А.Ю. Характеристика «точок розвитку» в промислово-
сті регіонів Південного Сходу України. – С. 180. 

Стаття розкриває проблеми переселенців із промислово розвинених 
регіонів України. Обґрунтовується необхідність дослідження галузевої 
структури промислових регіонів, розкривається теоретична база оцінки 
прогресивних та депресивних галузей. Вказується на необхідність вияв-
лення так званих «точок зростання» в регіоні та проведення ефективної 
промислової політики. Проведено аналіз структури промисловості 6 про-
мислово розвинених регіонів України та визначено тенденції розвитку ок-
ремих видів діяльності. У результаті проведеного аналізу надано класифі-
кацію галузей за тенденціями їх розвитку. Також наведено рекомендовані 
заходи щодо подальшого розвитку груп галузей (видів діяльності). 

Ключові слова: промисловий регіон, точка зростання, точка стагна-
ції, точка спаду, промисловий розвиток. 

 

Ляшенко В.І., Толмачова Г.Ф. Світові тенденції реформування 
державного регулювання малого і середнього підприємництва. – С. 52. 

Досліджується зарубіжний досвід щодо підходів до реформування 
державного регулювання малого і середнього підприємництва. Наводяться 
результати аналізу міжнародної практики підтримки малого та середнього 
бізнесу за допомогою світових рейтингів і показників. За результатами до-
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слідження зарубіжного досвіду надано пропозиції щодо формування ос-
новних напрямів підтримки малого та середнього підприємництва в 
Україні. 

Ключові слова: світовий досвід, реформування, державне регулю-
вання, державна політика, рейтинги, тенденції розвитку, мале і середнє 
підприємництво, ведення бізнесу, підприємницька діяльність. 

 

Миценко І.М. Формування інноваційного механізму в умовах аси-
метричності глобального розвитку. – С. 80. 

Статтю присвячено розробці теоретичних і науково-методичних під-
ходів до формування механізму національної інноваційної системи в умовах 
асиметричності глобального розвитку.  

Досліджено еволюцію теоретичних підходів до розвитку національ-
ної інноваційної системи, визначено фактори, що впливають на її форму-
вання. Поглиблено наукові підходи до розуміння сутності механізму забез-
печення розвитку національної інноваційної системи під впливом глобалі-
заційних викликів. Проаналізовано рівень інноваційного розвитку країн 
світу та визначено форми прояву асиметрії інноваційності їх економіки. 
Визначено чинники формування інноваційного механізму в умовах асимет-
ричності глобального розвитку. Обґрунтовано напрямки удосконалення 
інноваційного механізму України в умовах асиметричності глобального 
розвитку. 

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інноваційний ме-
ханізм, асиметрія інноваційного розвитку, глобальний розвиток. 

 

Ніколаєнко А.І. Вплив глобалізації на ефективність регулювання 
інноваційної моделі розвитку. – С. 208. 

Визначено вплив глобалізаційних процесів на інноваційну модель 
розвитку економіки України. Досліджено особливості здійснення іннова-
ційної політики в Україні. Запропоновано механізм формування і розвитку 
інноваційної моделі. Досліджено роль держави у процесі переходу до інно-
ваційної моделі розвитку, а також окреслено особливості інноваційної мо-
делі розвитку провідних країн світу. Враховано взаємозв'язок між надна-
ціональним регулюванням і ефективністю здійснення інноваційної полі-
тики. Визначено фактори, які дають можливість сформувати і ефективно 
реалізувати інноваційний потенціал країни. Встановлено наслідки впливу 
кризових явищ на ефективність торгівлі інноваційною продукцією. Про-
аналізовано стан інноваційної активності економіки України. Запропоно-
вано заходи, які сприятимуть переходу економіки України на інноваційну 
модель розвитку. 

Ключові слова: глобалізація, інноваційна модель розвитку еконо-
міки, економічна система, державна політика, розвиток. 

 

Павлов К.В. Інноваційна екологія як науково-методологічна основа 
модернізації екологічної системи інтенсивного типу. – С. 100. 

Розглянуто основні напрямки та сформульовано найважливіші зав-
дання становлення нової науково-навчальної дисципліни «Інноваційна 
екологія». Використано кількісні методи оцінки впливу щодо застосу- 
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вання інтенсивних методів використання виробничих ресурсів, у тому чи-
слі природних ресурсів, на ефективність економічних процесів. Дослі-
джено фінансово-економічні методи і механізми, які широко використову-
ються в системі державного і муніципального регулювання екологічних 
інноваційних процесів.  

Ключові слова: інноваційна економіка, інноваційна екологія, новий 
напрямок екологічної науки, теоретичні та практичні аспекти, науково- 
навчальна дисципліна, модернізація екологічної системи. 

 

Петрова І.П. Перспективи застосування державно-приватного 
партнерства як каталізатора економічного зростання. – С. 221. 

Досліджено тенденції розвитку державно-приватного партнерства у 
світі та в Україні. Проаналізовано готовність до впровадження державно-
приватного партнерства в Україні та виявлено проблеми його реалізації. 
Розглянуто характерні риси, підкріплені нормативно-правовою базою, 
структурних елементів механізму реалізації державно-приватного парт-
нерства в Україні. Обґрунтовано пропозиції щодо розвитку державно-при-
ватного партнерства.  

Ключові слова: державно-приватне партнерство, економічне зрос-
тання, тенденції розвитку, законодавство, механізм реалізації. 

 

Прокопенко Р.В. Аналіз перспектив галузей української економіки 
при виході з кризи. – С. 156. 

Встановлено, що найбільш перспективними галузями-локомоти-
вами в Україні є: сільське господарство, харчова промисловість та IT – га-
лузі, які вже зараз або найближчим часом можуть бути джерелом валют-
них надходжень; машинобудування, яке ще має потенціал, але потребує 
серйозної модернізації для переходу України в неоіндустріальну епоху; 
будівництво транспортної інфраструктури, що необхідна як для  викорис-
тання вигідного географічного розташування України, так і для розвитку 
внутрішньої торгівлі; будівництво доступного житла, яке дасть поштовх 
розвитку внутрішньої економіки і дозволить знизити відплив з України 
найбільш кваліфікованого і економічно активного населення.  

Ключові слова: українська криза, модернізація економіки, перспек-
тивні галузі, стратегія розвитку економіки, неоіндустріализація. 

 

Сташкевич І.І. Теоретичні аспекти опору персоналу організацій-
ним змінам на підприємстві. – С. 243. 

Здійснено аналіз понять організаційних змін та опору персоналу ор-
ганізаційним змінам. Визначено характеристики організаційних змін. 
Представлено класифікацію організаційних змін. Наведено чинники, які 
ускладнюють проведення організаційних змін на підприємстві. Розкрито 
роль та характеристики  лідерів у процесах організаційних змін. Описано 
процедури політики формування змін на підприємстві.  Причини та фак-
тори опору персоналу змінам досить різноманітні. Фактори можуть бути 
поділеними на певні групи: психологічні, соціальні, організаційні, профе-
сійні та економічні. 
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Ключові слова: опір, організаційні зміни, лідер, колектив, готовність 
персоналу до змін, мінімізація опору змінам, управління організаційними 
змінами, класифікація змін, фактори змін.   

Столяров В.Ф., Артеменко Д.М. Удосконалення методики визна-
чення ринкової вартості комерційного банку на основі дохідного підходу. – 
С. 129. 

Запропоновано методичний підхід, завдяки якому недостатність ре-
гулятивного капіталу відповідатиме обсягу необхідної докапіталізації ко-
мерційного банку. Аналітично обґрунтовано відповідні алгоритми та ме-
тоди статистичних розрахунків грошових потоків у прогнозному періоді. 
Розкрито суть методу дисконтування грошового потоку. 

Ключові слова: ринкова вартість, кредитна операція, оціночні про-
цедури, підхід до оцінки, кредитний портфель, ризик кредиту, дисконт, за-
безпечення, принципи оцінки. 

 

Турлакова С.С. Рефлексивні моделі поведінки агентів управління у 
процесі прояву стадності на підприємстві. – С. 165. 

Відзначено наявність проявів стадної поведінки у процесі взаємодії 
агентів управління на підприємствах. Розглянуто відповідні рефлексивні 
моделі поведінки. Описано основні параметри взаємодій з урахуванням 
проявів стадності у поведінці, побудовано функції рефлексивного вибору 
агентів управління. Визначено необхідність рефлексивного управління 
процесом прийняття рішень агентів на підприємствах у рамках визначених 
параметрів та моделей. 

Ключові слова: стадна поведінка, модель, функція рефлексивного 
вибору, агент управління, підприємство. 

 

Фроліна К.Л. Наукові засади державного регулювання інвестицій-
ної діяльності у будівельній сфері України. – С. 257. 

Проаналізовано тенденції та сучасні структурно-динамічні зру-
шення у формуванні інвестиційного середовища у будівництві, ключові 
напрями інвестування будівельної сфери України, досвід зарубіжних країн 
у регулюванні інвестиційних процесів у будівельній сфері. Розроблено ос-
новні елементи і моделі стратегії поліпшення інвестиційного потенціалу 
будівельної сфери, запропоновано методичні підходи до впровадження 
механізму державно-приватного партнерства в інвестиційну діяльність у 
будівельній сфері та до розробки програм інвестиційного забезпечення бу-
дівельної сфери країни (регіону). 

Ключові слова: інвестиції, будівельна сфера, державне регулю-
вання, інвестиційна діяльність, інвестиційна активність, державно-прива-
тне партнерство. 
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АННОТАЦИИ 
 

Антонюк В.П. Интеллектуальный капитал Украины: проблемы 
формирования и накопления. – C. 3. 

Исследованы проблемы формирования интеллектуального капи-
тала в Украине, связанные со снижением количественных и качественных 
параметров развития высшего образования, научной деятельности и их 
слабой связи с бизнесом. Отмечено снижение использования объектов 
права интеллектуальной собственности. Проанализированы причины 
накопления проблем в сфере формирования интеллектуального капитала 
и намечены пути их преодоления.   

Ключевые слова: высшее образование, научно-техническая деятель-
ность, интеллектуальный капитал, инновации, объекты права интеллекту-
альной собственности. 

 

Берсуцкая С.Я., Каменская О.А. Методический подход к состав-
лению стратегических бюджетов промышленного предприятия. – С. 144. 

Предложено для финансового обоснования выделения средств 
предприятия на реализацию его стратегических целей использовать сис-
тему стратегического бюджетирования, которая направлена на повышение 
эффективности нематериальных активов в целом. Для создания экономи-
ческих предпосылок реализации стратегических показателей сбалансиро-
ванной системы предприятия, которые характеризуют нематериальные ак-
тивы и выделения необходимых средств, обоснован методический подход 
к развитию связей между системой бюджетирования и стратегией хозяй-
ствующего субъекта, который представлен в виде механизма интеграции 
бюджетирования и сбалансированной системы показателей. 

Ключевые слова: бюджет, стратегическое бюджетирование, страте-
гия, нематериальные активы, сбалансированная система показателей, не-
финансовые показатели, стратегические цели. 

 

Головач А.А. Модернизация машиностроительных предприятий в 
соответствии с требованиями мировых рынков. – С. 174. 

Разработаны основные принципы модернизации украинских маши-
ностроительных предприятий, которые основываются на анализе спроса 
потенциальных потребителей на машиностроительную продукцию и 
оценке возможностей предприятия по освоению выпуска этой продукции. 
Применение разработанных принципов позволяет обеспечить конкуренто-
способность украинских машиностроительных предприятий в условиях 
евроинтеграции. Развитию данных принципов поможет разработка эконо-
мико-математических моделей модернизации и управления машиностро-
ительными предприятиями. 

Ключевые слова: управление машиностроительным предприятием, 
евроинтеграция, модернизация машиностроения, развитие машиностро- 
ительного предприятия, стратегия модернизации. 

 

Драчук Ю.З., Кочешкова И.Н., Трушкина Н.В. Тенденции и зако-
номерности инвестирования инновационного развития отечественной 
добывающей промышленности. – С. 14. 

Проанализирована динамика показателей инвестиционной деятель-
ности предприятий добывающей промышленности. Выполнен сравни- 
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тельный анализ результатов прогнозирования объема инвестиционных ре-
сурсов для инновационного развития добывающей промышленности (в 
том числе угольной отрасли) с использованием современных методов. Ис-
следованы тенденции и закономерности инвестирования инновационного 
развития угольной промышленности с применением методов прогнозиро-
вания и учетом реального состояния деятельности угледобывающих пред-
приятий. Определены приоритетные направления развития государ-
ственно-частного партнерства как действенного механизма активизации 
инвестиционной деятельности угледобывающих предприятий. 

Ключевые слова: добывающая промышленность, угольная отрасль, 
инновационное развитие, инвестирование, источники финансирования, 
показатели, тенденции, закономерности, методы прогнозирования, пуб-
лично-частное партнерство. 

 

Иванов С.В., Перебийнос В.И., Котов Е.В., Федирець О.В. Разви-
тие национальной экономики на принципах неоиндустриальной модерни-
зации. – С. 31. 

Рассматриваются теоретические и практические аспекты неоинду-
стриальной модернизации и их влияние на развитие национальной эконо-
мики. На основе исследования существующих тенденций Европейского 
Союза определены основные проблемы и перспективы относительно ин-
теграции Украины в европейское сообщество. 

Указано, что в современных условиях модернизация стала факто-
ром создания экономических форм и институтов, содействующих разви-
тию и доминированию товарно-денежных отношений в производстве. При 
этом постиндустриальная модернизация отображает переход экономики 
от индустриального типа развития к информационной экономике, или эко-
номике знаний. Отмечается, что индустриальный вектор развития нового 
типа городов и их агломераций более актуален для Украины. 

Ключевые слова: национальная экономика, интеграция, индустри- 
ализация, неоиндустриальная модернизация, экономическая модерниза-
ция, средний класс. 

 

Ильин С.Ю. Современные тенденции развития управленческой де-
ятельности организаций. – С. 150. 

Изложены сформулированные автором тенденции развития управ-
ленческой деятельности организаций, функционирующих в современных 
условиях хозяйствования, отличающихся сложностью и многосторонно-
стью решаемых вопросов их руководством. Основное внимание сконцен-
трировано на диверсификации менеджмента, принципах управления, 
предъявляемых к менеджерам требованиях, факторах эффективного 
управления, типах связей в организационной структуре, лидерских каче-
ствах менеджеров, методах принятия управленческих решений. Представ- 
ленный материал может быть полезен руководству всех организаций, осо-
бенно занятых в коммерческом секторе экономики, при осуществлении 
мероприятий, направленных на максимально эффективное достижение по-
ставленных целей и решение соответствующих задач. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, менеджмент, инте-
грация принципов управления, эффективное управление, организационная 
структура, лидерские качества, управленческие решения. 
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Кузьменко Л.М., Солдак М.А. Децентрализация управления как 
фактор обеспечения модернизации промышленности Украины. – С. 42. 

Исследован вопрос роли реформы децентрализации в обеспечении 
модернизации промышленности в Украине. Определены характерные  
проблемы и перспективы успешной модернизации в условиях децентрали-
зации управления. 

Ключевые слова: децентрализация, промышленность, модерни-
зация, промышленная политика. 

 

Кучерова Г.Ю. Зарубежный опыт стратегического развития 
налоговой сознательности граждан европейского сообщества. – С. 271. 

Рассмотрен и обобщен опыт стран ЕС по стратегическому развитию 
налоговой сознательности граждан. Определено, что налоговая сознатель-
ность граждан ЕС формируется на основе взаимосвязи факторов, а 
именно: социальных норм, общественных благ, эффективности налого-
вого администрирования и действий правительства. В результате обобще-
ния взаимосвязей между факторами налоговой сознательности граждан 
ЕС выявлено, что уровень эффективности налогового администрирования 
снижается в условиях низкой социальной отдачи налогов. Рассмотрены ас-
пекты реализации мер, принятых государствами-членами ЕС в направле-
нии повышения эффективности налогового управления. Отмечено, что на-
логовая политика правительств стран-членов ЕС балансировала между ис-
пользованием мер по достижению сознательного налогообложения и стра-
тегиями принуждения к соблюдению норм налогового законодательства. 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, социальные нормы, 
администрирование налогов, эффективность правительства, налоговая со-
знательность. 

 

Ляшенко А.Ю. Характеристика «точек развития» в промышлен-
ности регионов Юго-Востока Украины. – С. 180. 

Статья раскрывает проблемы переселенцев из промышленно разви-
тых регионов Украины. Обосновывается необходимость изучения отрас-
левой структуры промышленных регионов, раскрывается теоретическая 
база оценки прогрессивных и депрессивных отраслей. Указывается на 
необходимость выявления так называемых «точек роста» в регионе и про-
ведения эффективной промышленной политики. Проведен анализ струк- 
туры промышленности 6 промышленно развитых регионов Украины и 
определены тенденции развития отдельных видов деятельности. В резуль-
тате проведенного анализа предложена классификация отраслей в соответ-
ствии с тенденциями их развития. Также предложены меры по дальней-
шему развитию групп отраслей (видов деятельности). 

Ключевые слова: промышленный регион, точка роста, точка стагна-
ции, точка спада, промышленное развитие. 

 

Ляшенко В.И., Толмачева А.Ф. Мировые тенденции реформиро-
вания государственного регулирования малого и среднего предпринима-
тельства. – С. 52. 

Исследуется зарубежный опыт подходов к реформированию госу-
дарственного регулирования малого и среднего предпринимательства. 
Приводятся результаты анализа международной практики поддержки ма- 
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лого и среднего бизнеса с помощью мировых рейтингов и показателей. По 
результатам исследования зарубежного опыта даны предложения относи-
тельно формирования основных направлений поддержки малого и сред-
него предпринимательства в Украине. 

Ключевые слова: мировой опыт, реформирование, государственное 
регулирование, государственная политика, рейтинги, тенденции развития, 
малое и среднее предпринимательство, ведение бизнеса, предпринима-
тельская деятельность. 

 

Миценко И.М. Формирование инновационного механизма в усло-
виях асимметричности глобального развития. – С. 80. 

Статья посвящена разработке теоретических и научно-методиче-
ских подходов к формированию механизма национальной инновационной 
системы в условиях асимметричности глобального развития. 

Исследована эволюция теоретических подходов к развитию нацио-
нальной инновационной системы, определены факторы, влияющие на ее 
формирование. Углублены научные подходы к пониманию сущности ме-
ханизма обеспечения развития национальной инновационной системы под 
влиянием глобализационных вызовов. Проанализирован уровень иннова-
ционного развития стран мира и определены формы проявления асиммет-
рии инновационности их экономики. Определены факторы формирования 
инновационного механизма в условиях асимметричности глобального раз-
вития. Обоснованы направления совершенствования инновационного ме-
ханизма Украины в условиях асимметричности глобального развития. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновацион-
ный механизм, асимметрия инновационного развития, глобальное разви-
тие. 

 

Николаенко А.И. Влияние глобализации на эффективность регу-
лирования инновационной модели развития. – С. 208. 

Определено влияние глобализационных процессов на инновацион-
ную модель развития экономики Украины. Исследованы особенности осу-
ществления инновационной политики в Украине. Предложен механизм 
формирования и развития инновационной модели. Исследована роль гос-
ударства в процессе перехода к инновационной модели развития, а также 
очерчены особенности инновационной модели развития ведущих стран 
мира. Учтена взаимосвязь между наднациональным регулированием и эф-
фективностью осуществления инновационной политики. Определены 
факторы, которые дают возможность сформировать и эффективно реали-
зовать инновационный потенциал страны. Установлены последствия вли-
яния кризисных явлений на эффективность торговли инновационной про-
дукцией. Проанализировано состояние инновационной активности эконо-
мики Украины. Предложены мероприятия, которые будут способствовать 
переходу экономики Украины на инновационную модель развития. 

Ключевые слова: глобализация, инновационная модель развития 
экономики, экономическая система, государственная политика, развитие. 

 

Павлов К.В. Инновационная экология как научно-методологическая 
основа модернизации экологической системы интенсивного типа. –  
С. 100. 
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Рассмотрены основные направления и сформулированы важнейшие 
задачи становления новой научно-учебной дисциплины «Инновационная 
экология». Использованы количественные методы оценки влияния в отно-
шении применения интенсивных методов использования производствен-
ных ресурсов, в том числе природных ресурсов, на эффективность эконо-
мических процессов. Исследованы финансово-экономические методы и 
механизмы, которые широко используются в системе государственного и 
муниципального регулирования экологических инновационных процес-
сов.  

Ключевые слова: инновационная экономика, инновационная эколо-
гия, новое направление экологической науки, теоретические и практиче-
ские аспекты, научно-учебная дисциплина, модернизация экологической 
системы. 

 

Петрова И.П. Перспективы применения государственно-частного 
партнерства как катализатора экономического роста. – С. 221. 

Исследованы тенденции развития государственно-частного парт-
нерства в мире и в Украине. Проанализирована готовность к внедрению 
государственно-частного партнерства в Украине и выявлены проблемы 
его реализации. Рассмотрены характерные черты, подкрепленные норма-
тивно-правовой базой, структурных элементов механизма реализации го- 
сударственно-частного партнерства в Украине. Обоснованы предложения 
по развитию государственно-частного партнерства.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, экономиче-
ский рост, тенденции развития, законодательство, механизм реализации. 

 

Прокопенко Р.В. Анализ перспектив отраслей украинской эконо-
мики при выходе из кризиса. – С. 156. 

Установлено, что наиболее перспективными отраслями-локомоти-
вами в Украине являются: сельское хозяйство, пищевая промышленность 
и IT – отрасли, которые уже сейчас или в ближайшее время могут быть 
источником валютных поступлений; машиностроение, которое еще имеет 
потенциал, но нуждается в серьезной модернизации для перехода Укра- 
ины в неоиндустриальную эпоху; строительство транспортной инфра-
структуры, которая необходима как для  использования выгодного геогра-
фического расположения Украины, так и для развития внутренней тор-
говли; строительство доступного жилья, которое даст толчок развитию 
внутренней экономики и позволит снизить отток из Украины наиболее 
квалифицированного и экономически активного населения.  

Ключевые слова: украинский кризис, модернизация экономики, 
перспективные отрасли, стратегия развития экономики, неоиндустриали-
зация. 

 

Сташкевич И.И. Теоретические аспекты сопротивления персо-
нала организационным изменениям на предприятии. – С. 243. 

Осуществлен анализ понятий организационных изменений и сопро-
тивления персонала организационным изменениям. Определены характе- 
ристики организационных изменений. Представлена классификация орга-
низационных изменений. Приведены факторы, которые затрудняют про-
ведение организационных изменений на предприятии. Раскрыты роль и 
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характеристики лидеров в процессах организационных изменений. Опи-
саны процедуры политики формирования изменений на предприятии. 
Причины и факторы сопротивления персонала изменениям разнообразны. 
Факторы могут быть разделены на определенные группы: психологиче-
ские, социальные, организационные, профессиональные и экономические.  

Ключевые слова: сопротивление, организационные изменения, ли-
дер, коллектив, готовность персонала к изменениям, минимизация сопро-
тивления изменениям, управление организационными изменениями, клас-
сификация изменений, факторы изменений.  

Столяров В.Ф., Артеменко Д. М. Совершенствование методики 
определения рыночной стоимости коммерческого банка на основе доход-
ного подхода. – С. 129. 

Предложен методический подход, благодаря которому недостаточ-
ность регулятивного капитала будет соответствовать объему необходимой 
докапитализации коммерческого банка. Аналитически обоснованы соот-
ветствующие алгоритмы и методы статистических расчетов денежных по-
токов в прогнозном периоде. Раскрыта суть метода дисконтирования де-
нежного потока. 

Ключевые слова: рыночная стоимость, кредитная операция, оценоч-
ные процедуры, подход к оценке, кредитный портфель, риск кредита, дис-
конт, обеспечение, принципы оценки. 

 

Турлакова С.С. Рефлексивные модели поведения агентов управле-
ния в процессе проявления стадности на предприятии. – С. 165. 

Отмечено наличие проявлений стадного поведения в процессе вза-
имодействия агентов управления на предприятиях. Рассмотрены соответ-
ствующие рефлексивные модели поведения агентов. Описаны основные 
параметры взаимодействий с учетом проявления стадности в поведении, 
составлены функции рефлексивного выбора агентов управления. Опреде-
лена необходимость рефлексивного управления процессом принятия реше-
ний агентов на предприятиях в рамках описанных параметров и моделей.  

Ключевые слова: стадное поведение, модель, функция рефлексив-
ного выбора, агент управления, предприятие. 

 

Фролина К.Л. Научные основы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в строительной сфере Украины. – С. 257. 

Проанализированы тенденции и современные структурно-динами-
ческие сдвиги в формировании инвестиционной среды в строительстве, 
ключевые направления инвестирования строительной сферы Украины, 
опыт зарубежных стран в регулировании инвестиционных процессов в 
строительной сфере. Разработаны основные элементы и модели стратегии 
улучшения инвестиционного потенциала строительной сферы, предло-
жены методические подходы к внедрению механизма государственно-
частного партнерства в инвестиционную деятельность в строительной 
сфере и к разработке программ инвестиционного обеспечения строитель-
ной сферы страны (региона). 

Ключевые слова: инвестиции, строительная сфера, государственное 
регулирование, инвестиционная деятельность, инвестиционная актив-
ность, государственно-частное партнерство. 
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ABSTRACTS* 
 

Antonyuk V.P. Intellectual capital of Ukraine: problems of formation 
and accumulation. – P. 3. 

Researched issues intellectual capital in Ukraine, associated with a re-
duction in the quantitative and qualitative development of higher education, par-
ametrametrov scientific activity and their tenuous link with the business com-
munity. Noted a marked reduction in the use of intellectual property. Analyzed 
the reasons for the accumulation of problems in the sphere of intellectual capital 
and the ways to overcome them.   

Keywords: higher education, scientific and technical activities, intellec-
tual capital, innovation, intellectual property rights. 

 

Bersutska S., Kamenska O. Methodology strategic approach to assem-
bly budget of industrial enterprises. – Р. 144. 

A justification for the financial allocations on the implementation of its 
strategic goals using strategic budgeting system, which is aimed at improving 
the efficiency of intangible assets as a whole. To create the economic prerequi-
sites for implementing strategic performance balanced system, which is charac-
terized intangible assets and allocation of resources, in the article the methodical 
approach to the development of relations between the system of budgeting and 
strategy entity that is represented as a mechanism of integration and balanced 
budgeting system indicators. 

Keywords: budget, strategic budgeting, strategy, intangible assets, bal-
anced scorecard, non-financial performance, strategic goals. 

 

Drachuk Yu.Z., Kocheshkova I.М., Trushkina N.V. Trends and pat-
terns of investment innovative development of the domestic mining industry. – 
Р. 14. 

Dynamics of investment in the extractive industries analyzed. Compara-
tive analysis of forecasting the volume of investments for innovative develop-
ment of the mining industry (including the coal industry) is made using modern 
methods. Trends and patterns of investment innovative development of the coal 
industry are investigated using the methods of forecasting and taking into ac-
count the real state of activities of coal mining enterprises. Priority directions of 
development of public-private partnerships as an effective mechanism of invest-
ment activity coal enterprises defined. 

Keywords: the mining industry, coal industry, innovative development, 
investment, financing sources, indicators, trends, patterns, methods of forecast-
ing, public-private partnership. 

 

Frolina K.L. Scientific principles of state regulation of investment activ-
ity in the construction industry Ukraine. – Р. 257. 

Tendencies and modern structural and dynamic changes in the formation 
of investment environment in the construction of key investment areas of the 
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construction sector of Ukraine, foreign experience in regulating investment pro-
cesses in the construction industry were reviewed.  

The basic elements of strategy and models to improve the investment 
potential of the construction sector, methodical approach to implementing pub-
lic-private partnership in investment activity in the construction sector and to 
develop programs of investment support of construction sector of the country 
(region) were developed. 

Keywords: investments, investment policy, investment paradigm, invest-
ment potential mechanism for the implementation of the investment policy, the 
construction industry, investment activity, investment activity. 

 

Golovach A.A. Modernization of machine-building enterprises in ac-
cordance with requirements of world markets. – Р. 174. 

Basic principles modernization of the Ukrainian machine-building enter-
prises are developed. Principles are based on the analysis of demand of potential 
users on machine-building products and estimation of possibilities of enterprise 
on mastering of issue of this products. Application of the developed principles 
allows to provide the competitiveness of the Ukrainian machine-building enter-
prises in the conditions of eurointegration. Development of economic-mathe-
matical models of modernization and management machine-building enterprises 
can development of these principles. 

Keywords: management, eurointegration, modernization of engineer, de-
velopment of machine-building enterprise, strategy of modernization, a ma-
chine-building enterprise. 

 

Ilyin S.Yu. Modern trends in the management activities of organiza-
tions. – Р. 150. 

The author formulated the tendencies of development of administrative 
activity of entities operating in the current business environment, characterized 
by complexity and versatility of the issues their leadership. The main attention 
is concentrated on diversification of management, management principles ap-
plicable to the managers requirements, factors of effective management, the 
types of relationships in organizational structure, leadership qualities of manag-
ers, methods of managerial decision-making. The material presented can be use-
ful to leaders of all organizations, especially those in the commercial sector of 
the economy, the implementation of measures aimed at the most effective 
achievement of goals and decision tasks. 

Keywords: management, management, integration management princi-
ples, effective management, organizational structure, leadership, managerial de-
cision. 

 

Ivanov S.V., Perebyynis V.І., Kotov Y.V., Fedirets О.V. Deve- 
lopment of National Economy based on Neoindustrial Modernization. – Р. 31. 

Theoretical and practical aspects of neoindustrial modernization and 
their impact on the national economy are examined in the article. Main problems 
and prospects of Ukraine's integration into the European community have been 
identified on the basis of the research of current trends of the European Union.  



295 

It is noted that in modern conditions, modernization has become a factor 
in creating economic forms and institutions that contribute to the development 
and dominance of commodity-money relations in the production. At the same 
time, post-industrial modernization reflects transition of the economy from an 
industrial-type development to the information economy, or knowledge econ-
omy. It is pointed out that an industrial vector of the development of a new type 
of cities and their agglomerations is more relevant for Ukraine.  

Keywords: national economy, integration, industrialization, neoindus-
trial modernization, economic modernization, middle class. 

 

Kyzmenko L.M., Soldak M.O. The decentralization of management as 
a factor of modernization of Ukrainian industry. – Р. 42. 

The question of the role of the decentralization reform in supporting of 
modernization of the industry in Ukraine is researched. The characteristic 
problems and prospects of successful modernization in conditions of 
decentralization of management is defined. 

Keywords: decentralization, industry, modernization, industrial policy. 
 

Kucherova H.Yu. Foreign experience in the strategic development of 
tax awareness of citizens of the European community. – Р. 271. 

The article reviewed and summarized the experience of EU countries in 
the strategic development of citizens' tax awareness. It was determined that the 
tax awareness of EU citizens is based on the relationship of factors, namely: 
social norms, public goods, efficiency of tax administration and the government. 
As a result, generalizations relationships between factors of tax awareness of 
EU citizens revealed that the level of tax administration efficiency is reduced in 
low social return taxes. The aspects of the implementation of measures taken by 
EU Member States towards improving the efficiency of tax administration. It is 
noted that the tax policies of governments of EU member states to balance be-
tween the use of measures to achieve conscious tax policies and compel compli-
ance with tax legislation. 

Keywords: tax evasion, social norms, tax administration, government ef-
fectiveness, tax awareness. 

 

Lyashenko A.Y. Characteristics of the "points of development" in the 
industrial regions of Southeastern Ukraine. – Р. 180. 

The article reveals the problems of immigrants from industrialized 
regions of Ukraine.The necessity of studying the branch structure of industrial 
regions is grounded and the theoretical assessment base of progressive and 
depressed industries is provided. The necessity to identify so-called "growth 
points" in the region and effective industrial policy is shown. The article 
analyzes the industry structure of industrialized regions of Ukraine and the 
tendencies of the development of certain activities .As a result of the analysis 
the classification of industries is provided accorging to the trends of their 
development. Measures for the further development of the groups of industries 
are also proposed. 

Keywords: industrialized region, growth point, point of stagnation, point 
of decay, industrial development. 
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Lyashenko V.I., Tolmacheva A.F. World tendencies of reformation of 
government control of small and middle enterprise. – Р. 52. 

Foreign experience of going is investigated near reformation of govern-
ment control of small and middle enterprise. Results over of analysis of interna-
tional practice of support of small and middle business are brought by means of 
the world rating and indexes. On results research of foreign experience given 
suggestion in relation to forming of basic directions of support of small and mid-
dle enterprise in Ukraine. 

Keywords: world experience, reformation, government control, public 
policy, rating, progress trends, small and AV enterprise, doing business, entre-
preneurial activity. 

 

Mytsenko I.M. Formation of innovative mechanism in the conditions of 
asymmetrical global development. – Р. 180. 

The article discloses the development of theoretical, scientific and meth-
odological approaches to the formation of the mechanism of the national innova-
tive system in the conditions of asymmetrical global development.  

The evolution of theoretical approaches to the development of the national 
innovative system and the factors influencing it were researched. Scientific ap-
proaches concerning understanding the essence of the support mechanism of the 
development of the national innovative system under the influence of global 
challenges were thoroughly studied. The level of the innovative development of 
the world countries was analysed and the forms of asymmetrical development 
of the innovativeness of their economy were defined. The factors of the for-
mation of innovative mechanism in the conditions of asymmetrical global de-
velopment were defined. The trends of improvement of the Ukrainian innovative 
mechanism in the conditions of asymmetrical global development were grounded. 

Keywords: innovations, innovative development, innovative mechanism, 
asymmetrical innovative development, global development. 

 

Nikolaenko A.І. Impact of globalization on the effectiveness of manage-
ment innovation model of development. – Р. 208. 

The article outlines the influence of globalization processes on the inno-
vation model of the development of Ukrainian economy. The peculiarities of 
carrying out innovation politics in Ukraine were researched. The mechanism of 
the formation and development of innovative model was suggested. The role of 
the state in the transition process to innovative model of development was in-
vestigated and special features of innovative model of development in leading 
world countries were outlined. The interrelation between supranational regula-
tion and efficiency of implementation of innovation policy were taken into ac-
count. The factors which enable the formation and effective realization of inno-
vative potential of the country were defined. The results of the influence of crisis 
conditions on the efficiency of trading innovative products were determined. 
The situation of innovative activity of the Ukrainian economy was analysed. The 
measures which stimulate transition of the Ukrainian economy to innovative 
model of development were suggested. 

Keywords: globalization, innovative model, regulation mechanism, eco-
nomic system, state policy, development. 



297 

 

Pavlov K.V. Innovation ecology as the scientific and methodological ba-
sis of modernization of ecological system of intensive type. – Р. 100. 

The main trends and formulated the most important task of establishing 
a new scientific discipline "Innovation Ecology". Used quantitative methods for 
assessing the impact on the application of intensive methods of use of productive 
resources, including natural resources on the effectiveness of economic pro-
cesses. Investigated the financial and economic methods and mechanisms, 
which are widely used in the system of state and municipal regulation of envi-
ronmental innovation processes. 

Keywords: innovation economy, innovative environment, a new trend of 
environmental science, theoretical and practical aspects, scientific and academic 
discipline, modernization of ecological system. 

 

Petrova I.P. Prospects of using public-private partnerships as a catalyst 
for economic growth. – Р. 221. 

The article studies tendencies of development of public-private partner-
ship in the world and in Ukraine. Considered the country's readiness for the in-
troduction of public-private partnership in Ukraine and problems of its imple-
mentation. It also provides features, supported by a legal basis, structural ele-
ments of the mechanism of realization of public-private partnership in Ukraine. 
The proposals for development of public-private partnership are given. 

Keywords: public-private partnership, economic growth, development 
trends, legislation, implementation mechanism. 
 

Prokopenko R.V. Analysis of prospects of industries of Ukrainian econ-
omy on leaving from the crisis. – Р. 156. 

It is set that the most perspective industries-locomotives in Ukraine it is 
been: agriculture, food industry and IT, are industries which already now or in 
the near time can be the source of currency receipts; machinery, which has po-
tential, but needs serious modernization for passing of Ukraine to the neoindus-
trial age; building of a transport infrastructure, which is needed both for  the use 
of advantageous geographical location of Ukraine and for development of do-
mestic trade; building of accessible habitation which will give a shove to devel-
opment of internal economy and will allow to reduce an outflow from Ukraine 
most skilled and economic active population.  

Keywords: Ukrainian crisis, modernization of economy, perspective in-
dustries, strategy of development of economy, neoindustrial. 

 

Stashkevich I.I. Theoretical aspects of the resistance of the personnel to 
the organizational changes at an enterprise. – Р. 243. 

The analysis of the concepts of organizational change and resistance to 
organizational change personnel. The characteristics of organizational change 
were carried out. The classification of organizational change was  determined. 
The factors that impede the implementation of organizational changes at the 
company were shown. The role and characteristics of leaders in the processes of 
organizational change were disclosed. The policy changes formation of the com-
pany was described. The causes and factors of the resistance of the personnel to 
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the organizational changes are varied. The factors can be divided into certain 
groups: psychological, social, organizational, professional and economic.  

Keywords: resistance, organizational changes, the leader, the staff, the 
willingness of staff to change, minimizing resistance to change, organizational 
change management, classification of changes, drivers of change. 

 

Stolyarov V.F., Artemenko D.M. Improvement of method of determin-
ing the market value commercial bank based on the income approach. – Р. 129. 

The methodical approach, whereby insufficient regulatory capital meet 
the volume required capitalization of commercial banks. Analytical reasonably 
appropriate algorithms and methods for statistical calculations of cash flows 
during the forecast period. The essence of discounted cash flow method. 

Keywords: market value, credit transaction, assessment procedures, as-
sessing approach, the credit portfolio, credit risk, discount, maintenance, assess-
ment principles. 

 

Turlakova S.S. Reflexive models of behavior management agent during 
development herd for enterprise. – Р. 165. 

It was noted the presence of manifestations of herd behavior in the inter-
action management agents in the enterprise. Having considered the relevant re-
flexive behaviors of agents. The basic parameters of interactions based on man-
ifestations of herd behavior, composed of reflexive function selection of control 
agents. The necessity of a reflexive process control decision-making agents in 
enterprises within the described parameters and models. 

Keywords: herd behavior, the model, the function of reflexive choice, a 
management agent, the enterprise. 

 
  


