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АНОТАЦІЇ 
 
Богуцька О.А. Облігаційна позика як джерело інвестицій-

ної активності підприємств. – С. 31. 
Надано оцінку стану та джерел інвестиційної активності 

підприємств в Україні. Визначено можливості фінансування інвес-
тиційних проектів підприємств шляхом корпоративних облігацій. 
Проведено аналіз облігаційного фінансування вітчизняних підпри-
ємств за видами економічної діяльності. Узагальнено фактори, що 
стримують інвестиційну активність вітчизняних підприємств на  
фондовому ринку. Обґрунтовано переваги використання обліга-
ційної позики для підвищення інвестиційної активності підпри-
ємств.  

Ключові слова: підприємства, інвестиційна активність, облі-
гаційна позика,  фондовий ринок, інвестиційні проекти, джерела 
фінансування, додана вартість. 

 
Бриль І.В., Василенко Т.Д. Визначення етапів механізму 

управління нематеріальними активами підприємства. – С. 42. 
Проаналізовано стан нематеріальних активів підприємств 

України; досліджено основні закономірності управління нематері-
альними активами підприємства у сучасному конкурентному сере-
довищі, ідентифіковано зовнішні та внутрішні фактори, які в комп- 
лексі визначають тенденції організаційних перетворень процесу 
управління нематеріальними активами; систематизовано і допов-
нено принципи організації та ефективного функціонування систе-
ми управління нематеріальними активами, використання яких до-
зволить створити об'єктивну фундаментальну основу для форму-
вання та розвитку організаційно-економічного механізму управ-
ління нематеріальними активами підприємств. 

Ключові слова: управління, нематеріальні активи, механізм, 
інтелектуальна власність, конкурентоспроможність, ефективність, 
оцінка, методи, патент. 
 

Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В., Рябикіна Н.І. Підго- 
товка нефінансової звітності як метод забезпечення інвестицій-
ної привабливості підприємств та їх капіталізації. – С. 3. 

Обґрунтовано необхідність складання нефінансової звітності 
вітчизняними підприємствами з метою забезпечення їх інвести-
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ційної привабливості та капіталізації. Проаналізовано світовий до-
свід складання інтегрованої звітності підприємствами, виявлено 
недоліки та переваги для вітчизняних підприємств. Виділено групи 
вітчизняних підприємств, що складають нефінансові звіти і яким 
рекомендовано їх складати з метою забезпечення інвестиційної 
привабливості та капіталізації.  

Ключові слова: нефінансова звітність, інтегрована звітність, 
соціальна відповідальність підприємств, капіталізація, інвестицій-
на привабливість. 

 

Брюховецький Я.С. Механізм та функції економічних ін-
ститутів при цільовому кредитуванні інвестиційних проектів, 
підвищення інтелектуалізації промислових підприємств. – С. 172. 

Досліджено зовнішні, створювані державою умови розвитку 
та підвищення інтелектуалізації підприємств. Обґрунтовано ви-
сновок про можливість інтелектуалізації підприємств у результаті 
реалізації інвестиційних проектів і бізнес-планів розвитку з вико-
ристанням механізму цільового кредитування комерційними бан-
ками під прийняття векселів підприємств у забезпечення рефінан-
сування комерційних банків. 

Виділено функції всіх економічних інститутів - учасників 
процесу цільового кредитування промислових підприємств: націо-
нального уряду, національного банку, промислових підприємств, 
комерційних банків. Позначено фактори, що стимулюють застосу-
вання цільового кредитування промислових підприємств. 

Ключові слова: інтелектуалізація підприємств, інвестиційні 
проекти, цільове кредитування підприємств, економічні інститути. 
 

Булєєв І.П., Ревва А.М., Булєєв Є.І. Мотивація ефектив-
ності праці в умовах ринкових відносин постсоціалістичних кра-
їн. – С. 13. 

Досліджено теоретичні та практичні аспекти мотивації праці 
в умовах кризи економіки пострадянських країн, України. Обґрун-
товано рекомендації та пропозиції щодо форм і методів формуван-
ня ефективної системи мотивації праці, що охоплюють мікро-, ме-
зо- і макрорівні управління економікою держав, які перебувають в 
умовах кризи. 

Ключові слова: мотивація, стимулювання, оподаткування, 
ціна, конкурентоспроможність, додана вартість, прибуток, управ-
ління. 
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Васильєва Н.Ф. Неоіндустріалізація України в контексті 
розвитку ІТ-сфери. – С. 56. 

З метою прискорення неоіндустріалізації економіки України 
досліджено стан ІТ-сфери, зроблено аналіз на прикладі глобальних 
рейтингів за індексами розвитку інформаційно-комунікаційних  
технологій, мережної готовності, розвитку Інтернету, рівня роз- 
витку електронного уряду України та країн-членів ЄС серед країн 
світу і висновки про необхідність розробки та прийняття держав-
ної програми побудови інформаційного суспільства, що буде 
сприяти ефективному використанню ІТ-технологій, гармонізації 
побудови інформаційного суспільства в Україні та країнах-членах 
ЄС. 

Ключові слова: стратегія неоіндустріалізації, ІТ-сфера, гло-
бальні рейтинги, інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет, 
електронний уряд, ІТ-технології, інформаційне суспільство. 

 
Венжега Р.В. Концептуальні положення інституційних 

трансформацій у вугільній промисловості України. – С. 185. 
Досліджено інституційні зміни як важливої складової інсти-

туційної економіки. Розглянуто поточний стан та проблеми рефо-
рмування вугільної промисловості України, а також передбачувані 
сценарії зменшення трансакційних витрат у галузі. Визначено 
об’єктивні та суб’єктивні чинники гальмування розвитку галузі. 
Наведено інституційний механізм ефективної взаємодії між дер-
жавним сектором, академічними та галузевими інститутами, посе-
редницькими компаніями, представниками бізнесу. Сформовано 
концептуальні положення інституційних трансформацій у вугіль-
ній промисловості у середньостроковій перспективі.   

Ключові слова: інституційні зміни, трансакційні витрати, ре- 
структуризація, приватизація, реформування, зайнятість, інвести-
ційна привабливість, інноваційно-венчурний бізнес, індустріаль-
ний парк. 

 
Волкогон С.О. Інформаційне забезпечення діяльності по- 

даткових органів при стимулюванні малого бізнесу регіону. –  
С. 203. 

Показано, що збір даних для формування податкової політи-
ки здійснюється за допомогою інформаційного забезпечення ді- 
яльності податкових органів при податковому стимулюванні роз-
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витку малого бізнесу регіону. В основу інформаційного забезпе-
чення покладено виявлення і формалізацію інформаційних пото-
ків, які виникають при реалізації процесів нарахування і сплати 
податкових платежів і зборів суб'єктами малого бізнесу. Описано 
бізнес-процеси податкового стимулювання і побудовано на їх ос-
нові інформаційну систему підтримки ухвалення рішень при фор-
муванні податкової політики стимулювання малого бізнесу регіо-
нів України.  

Ключові слова: податкове реформування, розвиток малого  
бізнесу, податкове стимулювання, інформаційне забезпечення, по-
даткова інформаційна система. 

 
Горощенко В.В. Умови прискорення інноваційної модерніза-

ції вугільної промисловості України. – С. 67. 
Виявлено, що необхідність проведення модернізації україн-

ської промисловості обумовлена перш за все її особливостями. Ви-
значено основні риси, які притаманні процесу модернізації. Про-
аналізовано стан вугільної промисловості України. Встановлено, 
що в основі економічного розвитку вугільного підприємства ле-
жать три фактори економічного зростання, або три види капіталу: 
природний капітал (природні ресурси), виробничий (створені за-
соби виробництва) і людський капітал (трудові ресурси). Обґрун-
товано, що для вирішення  проблеми капіталізації вугільної галузі 
фактори капіталізації варто поділити на три рівні: мікрорівень (рі-
вень підприємства), мезорівень (галузевий рівень), макрорівень 
(державний рівень).  

Ключові слова: модернізація, вугільна промисловість, інно-
вації, капіталізація, кластер. 
 

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Кабанов А.І. Механізми ре-
гулювання інноваційного розвитку промисловості на засадах пуб-
лічно-приватного партнерства: європейський досвід. – С. 83. 

Досліджено типологію публічно-приватного партнерства в 
інноваційній сфері, сутність якої полягає в орієнтації промислових 
підприємств на здійснення місії або розширення сегментів ринків 
збуту. Проаналізовано інструменти реалізації ініціативи «Іннова-
ційний Союз» у рамках Стратегії соціально-економічного розвитку 
ЄС на період до 2020 року «Європа 2020: Стратегія інтелектуаль-
ного, стійкого і всеосяжного зростання». Вивчено рамкову про-
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граму ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Виявлено 
основні причини відставання Європейського Союзу в інноваційній 
сфері. Виконано аналіз методів регулювання та стимулювання 
інноваційного розвитку промисловості в країнах ЄС на засадах 
публічно-приватного партнерства.  

Ключові слова: публічно-приватне партнерство, інновацій-
ний розвиток, промисловість, регулювання, стимулювання, меха-
нізми, методи, інструменти, інституціональне забезпечення, євро-
пейський досвід. 
 

Іваненко Л.В. Витрати підприємств на формування і роз-
виток людського капіталу на різних стадіях його життєвого цик-
лу. – С. 220. 

На основі вивчення моделі життєвого циклу людського капі-
талу, виділення стадій формування, розвитку, зрілості та спаду ви-
значено джерела і напрямки інвестицій у людський капітал. Вста-
новлено, що у продуктивному періоді людського капіталу, який 
охоплює стадію розвитку і зрілості, пріоритетними для підпри-
ємств є витрати на реалізацію програм додаткової освіти, підви-
щення досягнутого рівня знань, навичок, компетенції, а також за-
безпечення мобільності персоналу. Здатність людського капіталу в 
продуктивному періоді життєвого циклу до накопичення через на-
буття досвіду, підвищення досягнутого рівня знань, навичок, ком-
петенції і до зменшення під впливом внутрішніх і зовнішніх фак-
торів визначає ступінь залучення підприємств до фінансування 
витрат на формування і розвиток людського капіталу.  

Ключові слова: формування людського капіталу, розвиток 
людського капіталу, життєвий цикл людського капіталу, витрати 
підприємств. 

 

Іванов Ю.Б. Податкові джерела фінансування освіти. –  
С. 102. 

Розглянуто проблеми податкових джерел фінансування осві-
ти, систематизовано інструменти податкової підтримки освітньої 
діяльності. Узагальнено іноземний досвід збільшення обсягів фі-
нансування освітньої діяльності за допомогою інструментів подат-
кової політики в контексті розвитку фінансування освіти в Україні. 

Ключові слова: джерела фінансування, освітня діяльність, 
освітні послуги, податкова підтримка, податкова пільга, стимулю-
вання розвитку освітньої діяльності. 
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Матюшин О.В., Аборчі О.В. Інституціональні аспекти уп-
равління національним банком розвитку. – С. 108. 

Обґрунтовано структуру системи управління національним 
банком розвитку на основі узагальнення інституціональних проб-
лем управління інститутами розвитку. Узагальнено теоретичні та 
практичні аспекти власності й управління національними банками 
розвитку, визначено основні напрями діяльності та їх базові стра-
тегічні пріоритети. 

Ключові слова: банк розвитку, цілі, функції, власність, уп-
равління. 

 

Рябикіна К.Г. Бухгалтерська та вартісна моделі оцінюван-
ня капіталу підприємств. – С. 121. 

Здійснено порівняння бухгалтерської та вартісної моделей за 
параметрами: виявлення та обрахування фінансового результату, 
формування системи управління капіталом підприємства, аналіз 
інвестиційних ризиків, кількісна характеристика цілей розвитку 
підприємства. Надано порівняльну характеристику сучасних моде-
лей економічного прибутку: економічної доданої вартості (EVA), 
ринкової доданої вартості (MVA), доданої вартості потоку грошо-
вих коштів (CVA), внутрішньої норми дохідності капіталу 
(CFROI), доданої вартості для акціонерів (SVA), доданої вартості 
для стейкхолдерів (STVA). Критеріями порівняння визначено: 
складнощі розрахунку та можливості інтерпретації; очікування 
інвесторів; можливості управління через систему факторів впливу.  

Ключові слова: капітал підприємства, вартісний та бухгал-
терський підходи, додана вартість. 

 

Стрєльніков Р.М. Методи аналізу ефективності реалізації 
інвестиційних проектів інтегрованих структур. – С. 135. 

Розглянуто методи аналізу ефективності інвестиційних про-
ектів, спрямованих на відновлення, модернізацію або створення 
основних фондів групи підприємств. Вивчено питання дисконту-
вання грошових потоків, що генеруються інвестиційним проектом. 
Досліджено форми аналізу ефективності діяльності дочірніх підп-
риємств інтегрованих структур. 

Ключові слова: інвестиції, проект, інтегровані структури,  
корпорація, ефективність, економічний аналіз, материнська ком-
панія, дочірні фірми, капітал, прибуток, стратегія, консолідований 
звіт. 
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Фокіна І.В. Нормативно-правове забезпечення спільної роз-
робки вугільних родовищ державними та приватними підприємс-
твами. – С. 151. 

Проаналізовано нормативно-правову базу, що регулює спів-
працю між державою та приватним бізнесом. Розроблено поло-
ження щодо вдосконалення законодавства про державно-приватне 
партнерство.  

Ключові слова: нормативно-правова база, спільна розробка 
вугільних родовищ, державно-приватне партнерство, видобування 
вугілля. 

 

Шемякіна Н.В., Гориненко Г.С. Фінансове забезпечення  
неоіндустріального розвитку: концептуальні положення та сві-
товий досвід. – С. 157. 

Статтю присвячено дослідженню сучасних умов фінансу-
вання неоіндустріального розвитку промислових підприємств. Ро-
зглянуто концептуальні основи та  сучасний стан фінансового за-
безпечення промислового розвитку в Україні. Здійснено аналіз 
світового досвіду забезпечення цього розвитку. Визначено факто-
ри впливу на неоіндустріальний розвиток промисловості країни.  
Окреслено напрями забезпечення фінансування розвитку промис-
ловості України. 

Ключові слова: неоіндустріальний розвиток, фінансове за-
безпечення, джерела фінансування, промислове підприємство.  

 

Щерба А.О. Інвестиційна активність промислових підпри-
ємств України. – С. 233. 

Досліджено теоретичні основи інвестиційної діяльності та 
інвестиційну активність промислових підприємств України. Розг-
лянуто структуру та динаміку розподілу капітальних інвестицій за 
видами промислової діяльності в Україні за 2010-2014 рр. Виявле-
но основні причини зниження інвестиційної активності в українсь-
кій економіці. Охарактеризовано шляхи покращення інвестиційної 
активності. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна активність, інвести-
ційна діяльність, капітальні інвестиції, промислові підприємства. 
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АННОТАЦИИ 
 
Богуцкая О.А. Облигационный заем как источник инвести-

ционной активности предприятий. – С. 31. 
Дана оценка состояния и источников инвестиционной ак-

тивности предприятий в Украине. Определены возможности фи-
нансирования инвестиционных проектов предприятий путем кор-
поративных облигаций. Проведен анализ облигационного финан-
сирования отечественных предприятий по видам экономической 
деятельности. Обобщены факторы, сдерживающие инвестицион-
ную активность отечественных предприятий на фондовом рынке. 
Обоснованы преимущества использования облигационного займа 
для повышения инвестиционной активности предприятий. 

Ключевые слова: предприятия, инвестиционная активность, 
облигационный заем, фондовый рынок, инвестиционные проекты, 
источники финансирования, добавленная стоимость. 

 
Брюховецкая Н.Е., Хасанова Е.В., Рябыкина Н.И. Подго-

товка нефинансовой отчетности как метод обеспечения инве-
стиционной привлекательности предприятий и их капитализа-
ции. – С. 3. 

Обоснована необходимость составления нефинансовой от-
четности отечественными предприятиями с целью обеспечения их 
инвестиционной привлекательности и капитализации. Проанали-
зирован мировой опыт составления интегрированной отчетности 
предприятиями, выявлены недостатки и преимущества для отече-
ственных предприятий. Выделены группы отечественных пред-
приятий, составляющих нефинансовые отчеты и которым реко-
мендовано их составлять с целью обеспечения инвестиционной 
привлекательности и капитализации. 

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, интегрированная 
отчетность, социальная ответственность, капитализация, инвести-
ционная привлекательность 

 
Брюховецкий Я.С. Механизм и функции экономических ин-

ститутов при целевом кредитовании инвестиционных проектов 
повышения интеллектуализации промышленных предприятий. –  
С. 172. 



252 

Исследованы внешние, создаваемые государством условия 
развития и повышения интеллектуализации предприятий. Обосно-
ван вывод о возможности интеллектуализации предприятий в ре-
зультате реализации инвестиционных проектов и бизнес-планов 
развития с использованием механизма целевого кредитования 
коммерческими банками под принятие векселей предприятий в 
обеспечение рефинансирования коммерческих банков.  

Выделены функции всех экономических институтов – 
участников процесса целевого кредитования промышленных 
предприятий: национального правительства, национального банка, 
промышленных предприятий, коммерческих банков. Обозначены 
факторы, стимулирующие применение целевого кредитования 
промышленных предприятий. 

Ключевые слова: интеллектуализация предприятий, инве-
стиционные проекты, целевое кредитование предприятий, эконо-
мические институты. 

 
Брыль И.В., Василенко Т.Д. Определение этапов механиз-

ма управления нематериальными активами предприятия. – С. 42. 
Проанализировано состояние нематериальных активов 

предприятий Украины; исследованы основные закономерности 
управления нематериальными активами предприятия в современ-
ной конкурентной среде, идентифицированы внешние и внутрен-
ние факторы, в комплексе определяющие тенденции организаци-
онных преобразований процесса управления нематериальными 
активами; систематизированы и дополнены принципы организа-
ции и эффективного функционирования системы управления не-
материальными активами, использование которых позволит со-
здать объективную фундаментальную основу для формирования и 
развития организационно-экономического механизма управления 
нематериальными активами предприятий. 

Ключевые слова: управление, нематериальные активы, меха-
низм, интеллектуальная собственность, конкурентоспособность, 
эффективность, оценка, методы, патент. 

 
Булеев И.П., Ревва А.Н., Булеев Е.И. Мотивация эффек-

тивности труда в условиях рыночных отношений постсоциали-
стических стран. – С. 13. 
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Исследованы теоретические и практические аспекты моти-
вации труда в условиях кризиса экономики постсоветских стран, 
Украины. Обоснованы рекомендации и предложения относительно 
форм и методов формирования эффективной системы мотивации 
труда, охватывающих микро-, мезо- и макроуровни управления 
экономикой находящихся в условиях кризиса государств. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, налогообло-
жение, цена, конкурентоспособность, добавленная стоимость, 
прибыль, управление. 

 
Васильева Н.Ф. Неоиндустриализация Украины в контек-

сте развития ІТ-сферы. – С. 56. 
С целью ускорения неоиндустриализации экономики Украи-

ны исследовано состояние ІТ-сферы, сделан анализ на примере 
глобальных рейтингов по индексам развития информационно-
коммуникационных технологий, сетевой готовности, развития Ин-
тернета, уровня развития электронного правительства Украины и 
стран-членов ЕС среди стран мира и выводы о необходимости раз-
работки и принятия государственной программы построения ин-
формационного общества, что будет способствовать эффективно-
му использованию ІТ-технологий, гармонизации построения ин-
формационного общества в Украине и странах-членах ЕС. 

Ключевые слова: стратегия неоиндустриализации, ІТ-сфера, 
глобальные рейтинги, информационно-коммуникационные техно-
логии, Интернет, электронное правительство, ІТ-технологии, ин-
формационное общество. 

 
Венжега Р.В. Концептуальные положения институцио-

нальных трансформаций в угольной промышленности Украины. – 
С. 185. 

Исследованы институциональные изменения как важная со-
ставляющая институциональной экономики. Рассмотрены текущее 
состояние и проблемы реформирования угольной промышленно-
сти Украины, а также предполагаемые сценарии уменьшения 
трансакционных издержек в отрасли. Определены объективные и 
субъективные факторы торможения развития отрасли. Приведен 
институциональный механизм эффективного взаимодействия 
между государственным сектором, академическими и отраслевы-
ми институтами, посредническими компаниями и представителя-



254 

ми бизнеса. Сформированы концептуальные положения институ-
циональных трансформаций в угольной промышленности в сред-
несрочной перспективе. 

Ключевые слова: институциональные изменения, трансакци-
онные издержки, реструктуризация, приватизация, реформирова-
ние, занятость, инвестиционная привлекательность, инновацион-
но-венчурный бизнес, индустриальный парк. 

 
Волкогон С.А. Информационное обеспечение деятельности 

налоговых органов при стимулировании малого бизнеса региона. – 
С. 203. 

Показано, что сбор данных для формирования налоговой по-
литики осуществляется с помощью информационного обеспечения 
деятельности налоговых органов при налоговом стимулировании 
развития малого бизнеса региона. В основу информационного 
обеспечения положено выявление и формализация информацион-
ных потоков, которые возникают при реализации процессов 
начисления и уплаты налоговых платежей и сборов субъектами 
малого бизнеса. Описаны бизнес-процессы налогового стимулиро-
вания и построена на их основе информационная система под-
держки принятия решений при формировании налоговой политики 
стимулирования малого бизнеса регионов Украины.  

Ключевые слова: налоговое реформирование, развитие мало-
го бизнеса, налоговое стимулирование, информационное обеспе-
чение, налоговая информационная система. 

 
Горощенко В.В. Условия ускорения инновационной модер-

низации угольной промышленности Украины. – С. 67. 
Выявлено, что необходимость проведения модернизации 

украинской промышленности обусловлена прежде всего ее осо-
бенностями. Определены основные черты, которые присущи про-
цессу модернизации. Проанализировано состояние угольной про-
мышленности Украины. Установлено, что в основе экономическо-
го развития угольного предприятия лежат три фактора экономиче-
ского роста, или три вида капитала: природный капитал (природ-
ные ресурсы), производственный (созданные средства производ-
ства) и человеческий капитал (трудовые ресурсы). Обосновано, 
что для решения проблемы капитализации угольной отрасли фак-
торы капитализации стоит разделить на три уровня: микроуровень 



255 

(уровень предприятия), мезоуровень (отраслевой уровень), макро-
уровень (государственный уровень).  

Ключевые слова: модернизация, угольная промышленность, 
инновации, капитализация, кластер. 

 
Драчук Ю.З., Трушкина Н.В., Кабанов А.И. Механизмы 

регулирования инновационного развития промышленности на ос-
нове публично-частного партнерства: европейский опыт. – С. 83. 

Исследована типология публично-частного партнерства в 
инновационной сфере, сущность которой заключается в ориента-
ции промышленных предприятий на осуществление миссии или 
расширение сегментов рынков сбыта. Проанализированы инстру-
менты реализации инициативы «Инновационный Союз» в рамках 
Стратегии социально-экономического развития ЕС на период до 
2020 года «Европа 2020: Стратегия интеллектуального, устойчиво-
го и всеобъемлющего роста». Изучена рамочная программа ЕС по 
исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». Выявлены основ-
ные причины отставания Европейского Союза в инновационной 
сфере. Выполнен анализ методов регулирования и стимулирования 
инновационного развития промышленности в странах ЕС на осно-
ве публично-частного партнерства.  

Ключевые слова: публично-частное партнерство, инноваци-
онное развитие, промышленность, регулирование, стимулирова-
ние, механизмы, методы, инструменты, институциональное обес-
печение, европейский опыт. 

 
Иваненко Л.В. Расходы предприятий на формирование и 

развитие человеческого капитала на различных стадиях его жиз-
ненного цикла. – С. 220. 

На основе изучения модели жизненного цикла человеческо-
го капитала, выделения стадий формирования, развития, зрелости 
и спада определены источники и направления инвестиций в чело-
веческий капитал. Установлено, что в продуктивном периоде че-
ловеческого капитала, который охватывает стадию развития и зре-
лости, приоритетными для предприятий являются расходы на реа-
лизацию программ дополнительного образования, повышение до-
стигнутого уровня знаний, навыков, компетенции, а также обеспе-
чения мобильности персонала. Способность человеческого капи-
тала в продуктивном периоде жизненного цикла к накоплению пу-
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тем приобретения опыта, повышения достигнутого уровня знаний, 
навыков, компетенции и к уменьшению под воздействием внут-
ренних и внешних факторов определяет степень привлечения 
предприятий к финансированию затрат на формирование и разви-
тие человеческого капитала. 

Ключевые слова: формирование человеческого капитала, 
развитие человеческого капитала, жизненный цикл человеческого 
капитала, расходы предприятий. 

 
Иванов Ю.Б. Налоговые источники финансирования обра-

зования. – С. 102. 
Рассмотрены проблемы налоговых источников финансиро-

вания образования, систематизированы инструменты налоговой 
поддержки образовательной деятельности. Обобщен зарубежный 
опыт увеличения объемов финансирования образовательной дея-
тельности при помощи инструментов налоговой политики в кон-
тексте развития финансирования образования в Украине. 

Ключевые слова: деятельность в сфере образования, источ-
ник финансирования, налоговая льгота, налоговая поддержка, об-
разовательные услуги, стимулирование развития образовательной 
деятельности. 

 
Матюшин А.В., Аборчи А.В. Институциональные аспекты 

управления национальным банком развития. – С. 108. 
Обоснована структура системы управления национальным 

банком развития на основе обобщения институциональных про-
блем управления институтами развития. Обобщены теоретические 
и практические аспекты собственности и управления националь-
ными банками развития, определены основные направления дея-
тельности и их базовые стратегические приоритеты. 

Ключевые слова: банк развития, цели, функции, собствен-
ность, управление. 

 
Рябыкина Е.Г. Бухгалтерская и стоимостная модели оцен-

ки капитала предприятий. – С. 121. 
Проведено сравнение бухгалтерской и стоимостной моделей 

по параметрам: выявление и расчет финансового результата, фор-
мирование системы управления капиталом предприятия, анализ 
инвестиционных рисков, количественная характеристика целей 
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развития предприятия. Дана сравнительная характеристика совре-
менных моделей экономической прибыли: экономической добав-
ленной стоимости (EVA), рыночной добавленной стоимости 
(MVA), добавленной стоимости потока денежных средств (CVA), 
внутренней нормы доходности капитала (CFROI), добавленной 
стоимости для акционеров (SVA), добавленной стоимости для 
стейкхолдеров (STVA). Критериями сравнения определены: слож-
ности расчета и возможности интерпретации; ожидания инвесто-
ров; возможности управления через систему факторов влияния.  

Ключевые слова: капитал предприятия, стоимостный и бух-
галтерский подходы, добавленная стоимость. 

 
Стрельников Р.Н. Методы анализа эффективности реали-

зации инвестиционных проектов интегрированных структур. –  
С. 135. 

Рассмотрены методы анализа эффективности инвестицион-
ных проектов, направленных на обновление, модернизацию или 
создание основных фондов группы предприятий. Изучены вопро-
сы дисконтирования денежных потоков, генерируемых инвести-
ционным проектом. Исследованы формы анализа эффективности 
де- 
ятельности дочерних предприятий интегрированных структур. 

Ключевые слова: инвестиции, проект, интегрированные 
структуры, корпорация, эффективность, экономический анализ, 
материнская компания, дочерние фирмы, капитал, прибыль, стра-
тегия, консолидированный отчет. 

 
Фокина И.В. Нормативно-правовое обеспечение совмест-

ной разработки угольных месторождений государственными и 
частными предприятиями. – С. 151. 

Проанализирована нормативно-правовая база, регулирую-
щая сотрудничество между государством и частным бизнесом, 
Разработаны положения по совершенствованию законодательства 
о государственно-частном партнерстве. 

Ключевые слова: нормативно-правовая база, совместная раз-
работка угольных месторождений, государственно-частное парт-
нерство, добыча угля. 
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Шемякина Н.В., Гориненко А.С. Финансовое обеспечение 
неоиндустриального развития: концептуальные подходы и миро-
вой опыт. – С. 157. 

Статья посвящена исследованию современных условий фи-
нансирования неоиндустриального развития промышленных пред-
приятий. Рассмотрены концептуальные основы и современное со-
стояние финансового обеспечения промышленного развития в 
Украине. Проведен анализ мирового опыта финансового обеспе-
чения этого развития. Определены факторы влияния на неоинду-
стриальное развитие промышленности страны. Определены 
направления обеспечения финансирования развития промышлен-
ности Украины. 

Ключевые слова: неоиндустриальное развитие, финансовое 
обеспечение, источники финансирования, промышленное пред-
приятие. 

 
Щерба А.А. Инвестиционная активность промышленных 

предприятий Украины. – С. 233. 
Исследованы теоретические основы инвестиционной дея-

тельности и инвестиционная активность промышленных предпри-
ятий Украины. Рассмотрена структура и динамика распределения 
капитальных инвестиций по видам промышленной деятельности в 
Украине за 2010-2014 гг. Выявлены основные причины снижения 
инвестиционной активности в украинской экономике. Охарактери-
зованы пути улучшения инвестиционной активности. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, 
инвестиционная деятельность, капитальные инвестиции, промыш-
ленные предприятия. 
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ABSTRACTS 
 
Bogutskaya O.A. Bond loan as a source of enterprises’ invest-

ment activity. – Р. 31. 
Status and sources of investment activity of enterprises in 

Ukraine are assessed. Enterprises’ investment projects funding possibil-
ities are defined by corporate bonds. Bond financing of domestic enter-
prises by economic activity is analyzed. Factors of curbing domestic 
enterprises’ investment activity on the stock market are generalized. 
Advantages of using bond loan to improve enterprises’ investment ac-
tivity. 

Keywords: enterprises, investment activity, bond loan, stock 
market, investment projects, financing sources, high added value. 

 
Bryll I.V., Vasilenko T.D. Determing the stages of enter-

prise’s intangible assets management mechanism. – P. 42. 
Status of eterprises’ intangible  assets in Ukraine is analyzed; 

basic laws of  enterprise’s intangible assets management in today's 
competitive environment are researched; internal and external fac-
tors which determine trends of organizational change in the process 
of intangible assets management are identified; principles of organi-
zation and effective functioning of the system of intangible assets 
management, using of which will help to create objective fundamen-
tal basis to form and develop organizational and economic enter-
prise’s intangible assets management mechanism. 

Keywords: management, intangible assets, machanism, intellec-
tual property, competitiveness, efficiency, evaluation, methods, patent. 

 
Bryukhovetskaya N. Ye., Khasanova O.V., Riabykina N.I. 

Preparation of the non-financial statements as a method of ensuring the 
investment attractiveness of enterprises and their capitalization. – Р. 3. 

The necessity of non-financial reporting by domestic enterprises 
is justified in order to ensure their investment attractiveness and capital-
ization. International experience integrated reporting by enterprises s 
analyzed, advantages and disadvantages for domestic enterprises are 
identified. Groups of domestic enterprises, which make up the non-
financial statements and recommended for reporting in order to ensure 
their investment attractiveness and capitalization, are allocated. 
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Keywords: non-financial reporting, integrated reporting, en-
terpises’ social responsibility, capitalization, investment attractiveness. 

 
Bryukhovetsky Ya.S. Mechanism and functions of economic in-

stitutions while lending target investment projects and increasing intel-
lectualization of  industry. – P. 172. 

External conditions of developing and increasing intellectualiza-
tion of industry that created by state are researched. The conclusion 
about opportunity of industry intellectualization is justified as a result 
of making investment projects and business development plans with 
using of the directed lending mechanism by commercial banks during 
the adoption of bills enterprises in the provision of refinancing com-
mercial banks. 

Functions of all the economic institutions as participants of the 
directed industry lending process:  national government, national bank, 
industrial enterprises, commercial banks - are allocated.  

Keywords: intellectualization enterprises, investment projects, 
targeted lending, economic institutions. 

 
Buleev I.P., Revva A.N., Buleev Е.I. Efficiency motivation of 

labor in market conditions in post-socialist countries. – P. 13. 
Theoretical and practical aspects of labor motivation in condi-

tions of economic crisis in post-socialist countries, Ukraine, are re-
searched. Recommendations and proposals for forms and methods 
of forming an effective system of labor motivation covering the mi-
cro-, meso- and macro level economic management states, which are 
in crisis, are justified.  

Keywords: motivation, incentives, taxation, price competitive-
ness, value added, income management. 

 
Drachuk Yu.Z., Trushkina N.V., Kabanov A.I. Regulation 

mechanism of innovative industry development on the basis of public-
private partnership: the European experience. – P. 83. 

Typology of public-private partnership in the innovation sphere, 
the essence of which lies in the orientation of industrial enterprises in 
the mission or expanding segments of markets, is researched. We ana-
lyzed the tools of the 'Innovation Union' in the Strategy of socio-
economic development of the EU in 2020, the “Europe 2020: Strategy 
for smart, sustainable and inclusive growth”. The EU framework 
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“Horizon 2020” of  research and innovation  is studied. The main rea-
sons of EU lagging in the innovation area are identified. The methods 
of regulation and stimulation of innovation development in EU mem-
bers’ industry are analyzed on the basis of public-private partnership. 

Keywords: public-private partnerships, innovative develop-
ment, industry, regulatory incentives, tools, methods, tools, institu-
tional support, the European experience. 

 
Fokina I.V. Regulatory support joint development of coal depos-

its in public and private enterprises. – P. 151. 
Regulatory framework that regulate cooperation between the 

state and private business is analyzed. Propositions to improve legisla-
tion on public-private partnership are designed. 

Keywords: regulatory framework, joint development of coal de-
posits, public-private partnership, coal. 

 
Horoschenko V.V. Conditions of accelerating innovative mod-

ernization of Ukraine's coal industry. – P. 67. 
It is detected that necessity of Ukrainian industy’s modernization 

is due primarily by its features. The main features that are inherent in 
the process of modernization are identified. The status of coal industry 
in Ukraine is analyzed. It was established that the main of economic 
development of a coal mine based on three factors of economic growth, 
or three types of capital: natural capital (natural resources), manufactur-
ing (created means of production) and human capital (labor). It was 
proved that solving the problem of capitalization of the coal industry 
capitalization factors should be divided into three levels: micro (com-
pany level), meso (sectoral level), macro (state level). 

Keywords: modernization of the coal industry, innovation, 
capitalization, cluster. 

 
Ivanenko L.V. Spending on enterprise creation and develop-

ment of human capital at different stages of its life cycle. – P. 220. 
Sources and directions of investment in human capital are identi-

fied on the basis of study the life cycle model of human capital alloca-
tion stages of formation, development, maturity and decline. It was 
proved that in productive period of human capital, which includes the 
stage of development, maturity and priority for businesses, is the cost of 
implementing additional education programs, improving the achieved 
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level of knowledge, skills, competencies and for ensuring the mobility-
staff. The ability of human capital in productive period of life cycle to 
savings through gaining experience, improving the achieved level of 
knowledge, skills, competencies and reduce under the influence of in-
ternal and external factors determine the degree of involvement of 
companies to finance the costs of formation and development of human 
capital. 

Keywords: formation of human capital, human capital, the life 
cycle of human capital costs. 

 
Ivanov Yu.B. Tax sources of education financing. – P. 102. 
Problems of tax sources of education financing are investigated 

in the article. Instruments of educational activity tax support are sys-
temized. The foreign experience of educational activity volumes of fi-
nancing increasing with help of tax policy instrument is summarized in 
context of financing of education in Ukraine development.  

Keywords: educational activity, educational services, source of 
financing, stimulation of educational activity development, tax incen-
tive, tax support.  

 
Matyushin O.V., Aborchi O.V. Institutional aspects of national 

development bank.  – P. 108. 
The structure of management system for national development 

bank is justified on basis of institutional problems in institute develop-
ment management generalizing. Theoretical and practical aspects of 
owning and management by national development banks are general-
ized, the main directions of their activity and their basic strategic priori-
ties are identified. 

Keywords: Development Bank, objectives, functions, property 
management. 

 
Riabykina K.H. Accounting and cost evaluation models of capi-

tal companies. – P. 121. 
Accounting and cost evaluation models are compared to the pa-

rameters: identifying and calculating the financial result, the formation 
of capital management system of the company, investment risk analy-
sis, quantitative description of the objectives of the enterprise. We pro-
vided comparative characteristics of modern models of income: Eco-
nomic value added (EVA), market value added (MVA), value added 
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cash flow (CVA), internal rate of return on capital (CFROI), added val-
ue for shareholders (SVA), value added to stakeholders (STVA). We 
defined the criteria of comparison: the complexity of calculation and 
interpretation capabilities; expectations of investors; management ca-
pabilities through impacts. 

Keywords: capital of the company, cost and accounting ap-
proaches, value added. 

 
Scherba A.O. The investment activity of industrial enterprises in 

Ukraine. – P. 233. 
The theoretical basis of investment activity and investment activ-

ity jo industrial enterprises in Ukraine are researched. Structure and  
dynamic of distribution of capital investments of industrial activity in 
Ukraine for 2010-2014 are considered. The main reasons of investment 
activity decreasing in Ukrainian economy are identified. The ways of 
industrial activity improving are characterized.  

Keywords: investments, investment activity, investment activity, 
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Shemyakinа N.V., Gorynenko G.S. Financial support for neo 

industrial development: conceptual provisions and international expe-
rience. – P. 157. 

The article studies the current conditions of financing neoindus-
trial development of industrial enterprises. Conceptual framework and 
modern financial support for industrial development in Ukraine are 
considered. The international experience of development support is 
analyzed. Impacts on neoindustrial development of country’s industry 
are identified. Directions of financial development Ukrainian industry 
supporting are outlined. 

Keywords: neoindustrial development, financial support, funding 
sources, industrial enterprise. 

 
Stryelnikov R.M. Methods for analyzing the effectiveness of in-

vestment projects integrated structures. – P. 135. 
We considered the methods for analyzing the effectiveness of in-

vestment projects, which aimed at restoring, upgrading or creation of 
assets of enterprises. We studied the issues of discounted cash flow 
generated by the investment project. Forms of analysis performance of 
subsidiaries integrated structures are researched. 
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Vasilyevа N.F. Neoindustrialization of Ukraine in the context 

of the IT sector. – P. 56. 
In order to acceleration of economic neoindustrialization in 

Ukraine the status if IT-sector is researched, by the indices of devel-
opment of ICT, network readiness, Internet development, e-
government in Ukraine and EU among the countries are analyzed 
with examples of global rankings. Conclusions about necessity of 
development and adoption of state program for building the Infor-
mation Society, which will contribute to the efficient use of IT tech-
nologies, harmonization of building an information society in 
Ukraine and EU member states. 

Keywords: neoindustrialization strategy, IT-sector, global rank-
ings, information and communication technologies, Internet, e-
government, IT technology, information society. 

 
Venzheha R.V. Conceptual provision of institutional trans-

formations in the coal industry of Ukraine. – P. 185. 
Institutional changes are researched as an important compo-

nent of institutional economics. Current status and problems of the 
coal industry reforming in Ukraine are considered, also predictable 
scenarios of transaction costs reducing in industry. Objective and 
subjective factors of slowdown in industry developing are identified. 
Institutional mechanism for effective cooperation between the public 
sector, academic and branch institutes, intermediary companies, 
businesses is given. Conceptual provisions of institutional transfor-
mations in the coal industry in the medium term are formed. 
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tion of small business in the region. – P. 203. 
We showed that data collection for the formation of tax policy is 

organized by using information support of tax authorities in tax incen-
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tives of small business development in the region. Based information 
support entrusted identification and formalization of information flows 
that occur in the implementation process of calculation and payment of 
tax payments and fees by small businesses. Business processes of tax 
incentives are described and on their basis information system to sup-
port decision-making in the formation of tax policy to stimulate small 
business regions of Ukraine is built.  
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