АНОТАЦІЇ
Богуцька О.А. Облігаційна позика як джерело інвестиційної активності підприємств. – С. 31.
Надано оцінку стану та джерел інвестиційної активності
підприємств в Україні. Визначено можливості фінансування інвестиційних проектів підприємств шляхом корпоративних облігацій.
Проведено аналіз облігаційного фінансування вітчизняних підприємств за видами економічної діяльності. Узагальнено фактори, що
стримують інвестиційну активність вітчизняних підприємств на
фондовому ринку. Обґрунтовано переваги використання облігаційної позики для підвищення інвестиційної активності підприємств.
Ключові слова: підприємства, інвестиційна активність, облігаційна 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 нематеріальними активами підприємства у сучасному конкурентному середовищі, ідентифіковано зовнішні та внутрішні фактори, які в комплексі визначають тенденції організаційних перетворень процесу
управління нематеріальними активами; систематизовано і доповнено принципи організації та ефективного функціонування системи управління нематеріальними активами, використання яких дозволить створити об'єктивну фундаментальну основу для формування та розвитку організаційно-економічного механізму управління 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. Підготовка нефінансової звітності як метод забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та їх капіталізації. – С. 3.
Обґрунтовано необхідність складання нефінансової звітності
вітчизняними підприємствами з метою забезпечення їх інвести244

ційної привабливості та капіталізації. Проаналізовано світовий досвід 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, інвестиційна привабливість.
Брюховецький Я.С. Механізм та функції економічних інститутів при цільовому кредитуванні інвестиційних проектів,
підвищення інтелектуалізації промислових підприємств. – С. 172.
Досліджено зовнішні, створювані державою умови розвитку
та підвищення інтелектуалізації підприємств. Обґрунтовано висновок про можливість інтелектуалізації підприємств у результаті
реалізації інвестиційних проектів і бізнес-планів розвитку з використанням механізму цільового кредитування комерційними банками під прийняття векселів підприємств у забезпечення рефінансування комерційних банків.
Виділено функції всіх економічних інститутів - учасників
процесу цільового кредитування промислових підприємств: національного уряду, національного банку, промислових підприємств,
комерційних банків. Позначено фактори, що стимулюють застосування 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 ефективності праці в умовах ринкових відносин постсоціалістичних країн. – С. 13.
Досліджено теоретичні та практичні аспекти мотивації праці
в умовах кризи економіки пострадянських країн, України. Обґрунтовано рекомендації та пропозиції щодо форм і методів формування ефективної системи мотивації праці, що охоплюють мікро-, мезо- і макрорівні управління економікою держав, які перебувають в
умовах кризи.
Ключові слова: мотивація, стимулювання, оподаткування,
ціна, конкурентоспроможність, додана вартість, прибуток, управління.
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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 розвитку електронного уряду України та країн-членів ЄС серед країн
світу і висновки про необхідність розробки та прийняття державної 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, глобальні 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 інституційної економіки. Розглянуто поточний стан та проблеми реформування 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 державним сектором, академічними та галузевими інститутами, посередницькими компаніями, представниками бізнесу. Сформовано
концептуальні положення інституційних трансформацій у вугільній промисловості у середньостроковій перспективі.
Ключові слова: інституційні зміни, трансакційні витрати, реструктуризація, приватизація, реформування, зайнятість, інвестиційна привабливість, інноваційно-венчурний бізнес, індустріальний парк.
Волкогон С.О. Інформаційне забезпечення діяльності податкових органів при стимулюванні малого бізнесу регіону. –
С. 203.
Показано, що збір даних для формування податкової політики здійснюється за допомогою інформаційного забезпечення діяльності податкових органів при податковому стимулюванні роз246

витку малого бізнесу регіону. В основу інформаційного забезпечення покладено виявлення і формалізацію інформаційних потоків, 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 основі інформаційну систему підтримки ухвалення рішень при формуванні податкової політики стимулювання малого бізнесу регіонів України.
Ключові слова: податкове реформування, розвиток малого
бізнесу, податкове стимулювання, інформаційне забезпечення, податкова інформаційна система.
Горощенко В.В. Умови прискорення інноваційної модернізації вугільної промисловості України. – С. 67.
Виявлено, що необхідність проведення модернізації української промисловості обумовлена перш за все її особливостями. Визначено основні риси, які притаманні процесу модернізації. Проаналізовано стан вугільної промисловості України. Встановлено,
що в основі економічного розвитку вугільного підприємства лежать три фактори економічного зростання, або три види капіталу:
природний капітал (природні ресурси), виробничий (створені засоби виробництва) і людський капітал (трудові ресурси). Обґрунтовано, що для вирішення проблеми капіталізації вугільної галузі
фактори капіталізації варто поділити на три рівні: мікрорівень (рівень підприємства), мезорівень (галузевий рівень), макрорівень
(державний рівень).
Ключові слова: модернізація, вугільна промисловість, інновації, капіталізація, кластер.
Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Кабанов А.І. Механізми регулювання інноваційного розвитку промисловості на засадах публічно-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 «Інноваційний Союз» у рамках Стратегії соціально-економічного розвитку
ЄС на період до 2020 року «Європа 2020: Стратегія інтелектуального, стійкого і всеосяжного зростання». Вивчено рамкову про247

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, інноваційний розвиток, промисловість, регулювання, стимулювання, механізми, методи, інструменти, інституціональне забезпечення, європейський досвід.
Іваненко Л.В. Витрати підприємств на формування і розвиток людського капіталу на різних стадіях його життєвого циклу. – С. 220.
На основі вивчення моделі життєвого циклу людського капіталу, виділення стадій формування, розвитку, зрілості та спаду визначено джерела і напрямки інвестицій у людський капітал. Встановлено, що у продуктивному періоді людського капіталу, який
охоплює стадію розвитку і зрілості, пріоритетними для підприємств є витрати на реалізацію програм додаткової освіти, підвищення досягнутого рівня знань, навичок, компетенції, а також забезпечення мобільності персоналу. Здатність людського капіталу в
продуктивному періоді життєвого циклу до накопичення через набуття досвіду, підвищення досягнутого рівня знань, навичок, компетенції і до зменшення під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів 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 освіти, систематизовано інструменти податкової підтримки освітньої
діяльності. Узагальнено іноземний досвід збільшення обсягів фінансування освітньої діяльності за допомогою інструментів податкової політики в контексті розвитку фінансування освіти в Україні.
Ключові слова: джерела фінансування, освітня діяльність,
освітні послуги, податкова підтримка, податкова пільга, стимулювання розвитку освітньої діяльності.
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Матюшин О.В., Аборчі О.В. Інституціональні аспекти управління національним банком розвитку. – С. 108.
Обґрунтовано структуру системи управління національним
банком розвитку на основі узагальнення інституціональних проблем управління інститутами розвитку. Узагальнено теоретичні та
практичні аспекти власності й управління національними банками
розвитку, визначено основні напрями діяльності та їх базові стратегічні пріоритети.
Ключові слова: банк розвитку, цілі, функції, власність, управління.
Рябикіна К.Г. Бухгалтерська та вартісна моделі оцінювання 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 моделей економічного прибутку: економічної доданої вартості (EVA),
ринкової доданої вартості (MVA), доданої вартості потоку грошових 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 бухгалтерський підходи, додана вартість.
Стрєльніков Р.М. Методи аналізу ефективності реалізації
інвестиційних проектів інтегрованих структур. – С. 135.
Розглянуто методи аналізу ефективності інвестиційних проектів, спрямованих на відновлення, модернізацію або створення
основних фондів групи підприємств. Вивчено питання дисконтування грошових потоків, що генеруються інвестиційним проектом.
Досліджено форми аналізу ефективності діяльності дочірніх підприємств інтегрованих структур.
Ключові слова: інвестиції, проект, інтегровані структури,
корпорація, ефективність, економічний аналіз, материнська компанія, дочірні фірми, капітал, прибуток, стратегія, консолідований
звіт.
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Фокіна І.В. Нормативно-правове забезпечення спільної розробки вугільних родовищ державними та приватними підприємствами. – С. 151.
Проаналізовано нормативно-правову базу, що регулює співпрацю між державою та приватним бізнесом. Розроблено положення 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 світовий досвід. – С. 157.
Статтю присвячено дослідженню сучасних умов фінансування неоіндустріального розвитку промислових підприємств. Розглянуто концептуальні основи та сучасний стан фінансового забезпечення промислового розвитку в Україні. Здійснено аналіз
світового досвіду забезпечення цього розвитку. Визначено фактори впливу на неоіндустріальний розвиток промисловості країни.
Окреслено напрями забезпечення фінансування розвитку промисловості України.
Ключові слова: неоіндустріальний розвиток, фінансове забезпечення, джерела фінансування, промислове підприємство.
Щерба А.О. Інвестиційна активність промислових підприємств України. – С. 233.
Досліджено теоретичні основи інвестиційної діяльності та
інвестиційну активність промислових підприємств України. Розглянуто структуру та динаміку розподілу капітальних інвестицій за
видами промислової діяльності в Україні за 2010-2014 рр. Виявлено основні причини зниження інвестиційної активності в українській економіці. Охарактеризовано шляхи покращення інвестиційної
активності.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна активність, інвестиційна діяльність, капітальні інвестиції, промислові підприємства.
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АННОТАЦИИ
Богуцкая О.А. Облигационный заем как источник инвестиционной активности предприятий. – С. 31.
Дана оценка состояния и источников инвестиционной активности предприятий в Украине. Определены возможности финансирования инвестиционных проектов предприятий путем корпоративных облигаций. Проведен анализ облигационного финансирования отечественных предприятий по видам экономической
деятельности. Обобщены факторы, сдерживающие инвестиционную 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. Подготовка нефинансовой отчетности как метод обеспечения инвестиционной привлекательности предприятий и их капитализации. – С. 3.
Обоснована необходимость составления нефинансовой отчетности отечественными предприятиями с целью обеспечения их
инвестиционной привлекательности и капитализации. Проанализирован мировой опыт составления интегрированной отчетности
предприятиями, выявлены недостатки и преимущества для отечественных предприятий. Выделены группы отечественных предприятий, составляющих нефинансовые отчеты и которым рекомендовано их составлять с целью обеспечения инвестиционной
привлекательности и капитализации.
Ключевые слова: нефинансовая отчетность, интегрированная
отчетность, социальная ответственность, капитализация, инвестиционная привлекательность
Брюховецкий Я.С. Механизм и функции экономических институтов при целевом кредитовании инвестиционных проектов
повышения интеллектуализации промышленных предприятий. –
С. 172.
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Исследованы внешние, создаваемые государством условия
развития и повышения интеллектуализации предприятий. Обоснован вывод о возможности интеллектуализации предприятий в результате 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, инвестиционные проекты, целевое кредитование предприятий, экономические институты.
Брыль И.В., Василенко Т.Д. Определение этапов механизма управления нематериальными активами предприятия. – С. 42.
Проанализировано состояние нематериальных активов
предприятий Украины; исследованы основные закономерности
управления нематериальными активами предприятия в современной конкурентной среде, идентифицированы внешние и внутренние факторы, в комплексе определяющие тенденции организационных преобразований процесса управления нематериальными
активами; систематизированы и дополнены принципы организации и эффективного функционирования системы управления нематериальными активами, использование которых позволит создать объективную фундаментальную основу для формирования и
развития организационно-экономического механизма управления
нематериальными активами предприятий.
Ключевые слова: управление, нематериальные активы, механизм, интеллектуальная собственность, конкурентоспособность,
эффективность, оценка, методы, патент.
Булеев И.П., Ревва А.Н., Булеев Е.И. Мотивация эффективности труда в условиях рыночных отношений постсоциалистических стран. – С. 13.
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Исследованы теоретические и практические аспекты мотивации 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, налогообложение, цена, конкурентоспособность, добавленная стоимость,
прибыль, управление.
Васильева Н.Ф. Неоиндустриализация Украины в контексте развития ІТ-сферы. – С. 56.
С целью ускорения неоиндустриализации экономики Украины исследовано состояние ІТ-сферы, сделан анализ на примере
глобальных рейтингов по индексам развития информационнокоммуникационных технологий, сетевой готовности, развития Интернета, уровня развития электронного правительства Украины и
стран-членов ЕС среди стран мира и выводы о необходимости разработки и принятия государственной программы построения информационного общества, что будет способствовать эффективному использованию ІТ-технологий, гармонизации построения информационного общества в Украине и странах-членах ЕС.
Ключевые слова: стратегия неоиндустриализации, ІТ-сфера,
глобальные рейтинги, информационно-коммуникационные технологии, Интернет, электронное правительство, ІТ-технологии, информационное общество.
Венжега Р.В. Концептуальные положения институциональных трансформаций в угольной промышленности Украины. –
С. 185.
Исследованы институциональные изменения как важная составляющая институциональной экономики. Рассмотрены текущее
состояние и проблемы реформирования угольной промышленности 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 отраслевыми институтами, посредническими компаниями и представителя253

ми бизнеса. Сформированы концептуальные положения институциональных трансформаций в угольной промышленности в среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: институциональные изменения, трансакционные издержки, реструктуризация, приватизация, реформирование, занятость, инвестиционная привлекательность, инновационно-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 политики осуществляется с помощью информационного обеспечения
деятельности налоговых органов при налоговом стимулировании
развития малого бизнеса региона. В основу информационного
обеспечения положено выявление и формализация информационных потоков, которые возникают при реализации процессов
начисления и уплаты налоговых платежей и сборов субъектами
малого бизнеса. Описаны бизнес-процессы налогового стимулирования и построена на их основе информационная система поддержки принятия решений при формировании налоговой политики
стимулирования малого бизнеса регионов Украины.
Ключевые слова: налоговое реформирование, развитие малого бизнеса, налоговое стимулирование, информационное обеспечение, налоговая информационная система.
Горощенко В.В. Условия ускорения инновационной модернизации угольной промышленности Украины. – С. 67.
Выявлено, что необходимость проведения модернизации
украинской промышленности обусловлена прежде всего ее особенностями. Определены основные черты, которые присущи процессу модернизации. Проанализировано состояние угольной промышленности Украины. Установлено, что в основе экономического развития угольного предприятия лежат три фактора экономического роста, или три вида капитала: природный капитал (природные ресурсы), производственный (созданные средства производства) и человеческий капитал (трудовые ресурсы). Обосновано,
что для решения проблемы капитализации угольной отрасли факторы капитализации стоит разделить на три уровня: микроуровень
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(уровень предприятия), мезоуровень (отраслевой уровень), макроуровень (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 основе публично-частного партнерства: европейский опыт. – С. 83.
Исследована типология публично-частного партнерства в
инновационной сфере, сущность которой заключается в ориентации промышленных предприятий на осуществление миссии или
расширение сегментов рынков сбыта. Проанализированы инструменты реализации инициативы «Инновационный Союз» в рамках
Стратегии социально-экономического развития ЕС на период до
2020 года «Европа 2020: Стратегия интеллектуального, устойчивого и всеобъемлющего роста». Изучена рамочная программа ЕС по
исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». Выявлены основные причины отставания Европейского Союза в инновационной
сфере. Выполнен анализ методов регулирования и стимулирования
инновационного развития промышленности в странах ЕС на основе публично-частного партнерства.
Ключевые слова: публично-частное партнерство, инновационное развитие, промышленность, регулирование, стимулирование, механизмы, методы, инструменты, институциональное обеспечение, европейский опыт.
Иваненко Л.В. Расходы предприятий на формирование и
развитие человеческого капитала на различных стадиях его жизненного цикла. – С. 220.
На основе изучения модели жизненного цикла человеческого капитала, выделения стадий формирования, развития, зрелости
и спада определены источники и направления инвестиций в человеческий капитал. Установлено, что в продуктивном периоде человеческого капитала, который охватывает стадию развития и зрелости, приоритетными для предприятий являются расходы на реализацию программ дополнительного образования, повышение достигнутого уровня знаний, навыков, компетенции, а также обеспечения мобильности персонала. Способность человеческого капитала в продуктивном периоде жизненного цикла к накоплению пу255

тем приобретения опыта, повышения достигнутого уровня знаний,
навыков, компетенции и к уменьшению под воздействием внутренних и внешних факторов определяет степень привлечения
предприятий к финансированию затрат на формирование и развитие человеческого капитала.
Ключевые слова: формирование человеческого капитала,
развитие человеческого капитала, жизненный цикл человеческого
капитала, расходы предприятий.
Иванов Ю.Б. Налоговые источники финансирования образования. – С. 102.
Рассмотрены проблемы налоговых источников финансирования образования, систематизированы инструменты налоговой
поддержки образовательной деятельности. Обобщен зарубежный
опыт увеличения объемов финансирования образовательной деятельности при помощи инструментов налоговой политики в контексте развития финансирования образования в Украине.
Ключевые слова: деятельность в сфере образования, источник финансирования, налоговая льгота, налоговая поддержка, образовательные 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 проблем управления институтами развития. Обобщены теоретические
и практические аспекты собственности и управления национальными банками развития, определены основные направления деятельности и их базовые стратегические приоритеты.
Ключевые слова: банк развития, цели, функции, собственность, управление.
Рябыкина Е.Г. Бухгалтерская и стоимостная модели оценки капитала предприятий. – С. 121.
Проведено сравнение бухгалтерской и стоимостной моделей
по параметрам: выявление и расчет финансового результата, формирование системы управления капиталом предприятия, анализ
инвестиционных рисков, количественная характеристика целей
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развития предприятия. Дана сравнительная характеристика современных моделей экономической прибыли: экономической добавленной 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: сложности расчета и возможности интерпретации; ожидания инвесторов; возможности управления через систему факторов влияния.
Ключевые слова: капитал предприятия, стоимостный и бухгалтерский подходы, добавленная стоимость.
Стрельников Р.Н. Методы анализа эффективности реализации инвестиционных проектов интегрированных структур. –
С. 135.
Рассмотрены методы анализа эффективности инвестиционных проектов, направленных на обновление, модернизацию или
создание основных фондов группы предприятий. Изучены вопросы дисконтирования денежных потоков, генерируемых инвестиционным проектом. Исследованы формы анализа эффективности
деятельности дочерних предприятий интегрированных структур.
Ключевые слова: инвестиции, проект, интегрированные
структуры, корпорация, эффективность, экономический анализ,
материнская компания, дочерние фирмы, капитал, прибыль, стратегия, консолидированный отчет.
Фокина И.В. Нормативно-правовое обеспечение совместной разработки угольных месторождений государственными и
частными предприятиями. – С. 151.
Проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая сотрудничество между государством и частным бизнесом,
Разработаны положения по совершенствованию законодательства
о государственно-частном партнерстве.
Ключевые слова: нормативно-правовая база, совместная разработка угольных месторождений, государственно-частное партнерство, добыча угля.
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Шемякина Н.В., Гориненко А.С. Финансовое обеспечение
неоиндустриального развития: концептуальные подходы и мировой опыт. – С. 157.
Статья посвящена исследованию современных условий финансирования неоиндустриального развития промышленных предприятий. Рассмотрены концептуальные основы и современное состояние финансового обеспечения промышленного развития в
Украине. Проведен анализ мирового опыта финансового обеспечения этого развития. Определены факторы влияния на неоиндустриальное развитие промышленности страны. Определены
направления обеспечения финансирования развития промышленности Украины.
Ключевые слова: неоиндустриальное развитие, финансовое
обеспечение, источники финансирования, промышленное предприятие.
Щерба А.А. Инвестиционная активность промышленных
предприятий Украины. – С. 233.
Исследованы теоретические основы инвестиционной деятельности и инвестиционная активность промышленных предприятий 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. Охарактеризованы пути улучшения инвестиционной активности.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность,
инвестиционная деятельность, капитальные инвестиции, промышленные предприятия.
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ABSTRACTS
Bogutskaya O.A. Bond loan as a source of enterprises’ investment activity. – Р. 31.
Status and sources of investment activity of enterprises in
Ukraine are assessed. Enterprises’ investment projects funding possibilities are defined by corporate bonds. Bond financing of domestic enterprises 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 activity.
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