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АНОТАЦІЇ 
 
Анісімова О. В. Ефективність застосування інно-

вацій у сфері охорони ґрунтів: сутність і види. — С. 15. 
Висвітлено теоретичні підходи (неокласичний, 

праксеологічний, інституційний) до визначення сут-
ності ефективності як економічної категорії на сучас-
ному етапі. На основі аналізу сучасної наукової літе-
ратури в статті запропоновано визначення ефективно-
сті в рамках неокласичного підходу. Визначено такі 
види ефекту від застосування інновацій у сфері охо-
рони ґрунтів: економічний, екологічний, соціальний і 
науково-технічний. Визначено можливість оціню-
вання синергетичного ефекту. Виокремлено техноло-
гічну, енергетичну, економічну, соціальну й екологіч-
ну ефективність застосування інновацій у сфері охо-
рони ґрунтів. 

Ключові слова: ефект, ефективність, інновації, 
охорона ґрунтів, види ефективності. 

 
Білопольський М. Г., Філіпішина Л. М. Модель 

взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем на 
етапі побудови стійкого розвитку бізнесу та суспіль- 
ства. — С. 3. 

У статті визначено та систематизовано рекомен-
дації щодо координації дій з боку влади та підпри-
ємств за рахунок отримання належної інформації. 
Проведено дослідження індексів промислової продук-
ції, цін та чинників стримуючих виробництво (попит, 
робоча сила, сировина, фінансові обмеження) за пе-
ріод 2006-2016 рр. Запропоновано проведення техніко-
економічного аудиту підприємства, який має поєднати 
техніко-економічний аналіз та зовнішній аудит, ре-
зультатом має бути скоригований обсяг реалізації в 
прогнозованому періоді. Запропоновано модель взає-
модії «підприємство — регіон — країна» на етапі побу-
дови стійкого розвитку бізнесу та суспільства. 

Ключові слова: підприємство, модель взаємодії, 
індекс промисловості, стратегічний розвиток, техніко-
економічний аудит. 

 
Богуцька О. А., Брюховецький Я. С. Оцінка рівня 

інвестиційно-інноваційної активності у взаємозв’язку з 
політикою інтелектуалізації та мотивації праці персо-
налу промислових підприємств. — С. 19. 

Обґрунтовано підхід до оцінювання інвестиційної 
активності підприємств через рівень їх інноваційної 
мотивації. Виявлено залежність між рівнем інвести-
ційно-інноваційної активності промислових підпри-
ємств в Україні і чисельністю їх персоналу та видом 
економічної діяльності. Ідентифіковано види політик 
інтелектуалізації праці персоналу інноваційної діяль-
ності промислових підприємств. Визначено заходи мо-
тивації, що домінують в управлінні персоналом про-
мислових підприємств з позиції пріоритетів інновацій-
ного розвитку.  

Ключові слова: промислові підприємства, інвес-
тиційно-інноваційна активність, інноваційна мотива-
ція інвестиційної активності,  інтелектуалізація праці 
персоналу, мотивація інтелектуалізації праці. 

 
Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П. Конкуренція і 

змагання в умовах інноваційного розвитку підпри-
ємств. — С. 7. 

В історичному аспекті розглянуто тенденції роз-
витку змагання та конкуренції як соціально-еконо- 

мічних категорій. Показано, що змагання притаманне 
всім громадським формаціям, конкуренція — форма-
ціям, де пануючими є товарно-грошові, ринкові від-
носини. Для конкуренції характерна боротьба, витіс-
нення з ринку інших підприємств, що в підсумку веде 
до монополії, нераціонального використання матеріа-
льних, трудових, інтелектуальних ресурсів за межами 
суб'єкта господарювання при жорсткій економії і пла-
новому використанні всередині підприємства. 

Показано, що інтелектуалізація праці розширила 
сферу змагання, якому на відміну від конкуренції при-
таманні гласність, порівнянність результатів, можли-
вість повторення досвіду. У змаганні виграють всі, 
плановість виходить за межі суб'єкта господарювання; 
забезпечується раціональне використання ресурсів, 
економічна ефективність, соціальна стабільність. 

Співвідношення конкуренції та співробітництва в 
умовах переходу підприємств на інноваційний шлях 
розвитку істотно змінюється на користь людського, 
інтелектуального капіталу, формування економіки 
знань. 

Ключові слова: конкуренція, змагання, іннова-
ційний розвиток підприємств, монополізація, плано-
вість. 

 
Васильківський Д. М., Войнаренко М. П., Нижник 

В. М. Кластерна політика як чинник підвищення ефек-
тивності функціонування соціально-економічних сис-
тем. — С. 25. 

У статті запропонована взаємопов'язана система 
понять, які відображають розвиток регіональних  
освітніх кластерів, що розширює теоретичне уявлення 
про функціонування регіональної інноваційної сис-
теми. Авторами визначено та систематизовано типо-
логію кластерної політики, сформовано фактори, які 
впливають на створення, функціонування і розвиток 
кластерів. Досліджено особливості та концептуальні 
основи міжнародного досвіду формування регіональ-
них освітніх кластерів. Проаналізовано умови форму-
вання та функціонування освітнього кластера в Укра-
їні. 

Ключові слова: кластерна політика, ефективність, 
функціонування, соціально-економічна система, ін-
ституційний розвиток, освітній кластер. 

 
Верезубова Т. А., Бєльський О. Б., Цагойко А. О. 

Інтернет-доходи фізичних осіб: тенденції та перспек-
тиви розвитку. — С. 30. 

У статті розглядаються тенденції і перспективи 
розвитку інтернет-доходів фізичних осіб в Республіці 
Білорусь за останній час. 

Ключові слова: Інтернет-доходи; фріланс; фо-
рекс; онлайн-казино. 

 
Гриценко С. І. Можливості маркетингу та логіс-

тики в сталому розвитку регіонів України. — С. 36. 
Розглянуто сталий розвиток регіонів України з 

урахуванням конкурентних переваг раціонального ви-
користання ресурсів, концепції бажаного суспільного 
розвитку в його взаємодії з довкіллям. Конкуренто-
спроможним перевагам в сталому розвитку регіонів 
сприяють маркетинг і логістика. Маркетинг і логістика 
на рівні регіону передбачають: вивчення виниклого 
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попиту або формування його, і забезпечення просу-
вання товарного потоку споживачеві, оптимізуючи ви-
трати на кожній ділянці руху товару. Виявлено вплив 
чинників макросередовища, які формують можливості 
і загрози, як для ринкових суб'єктів, так і для самих 
регіонів. Запропоновано графічну модель можливос-
тей маркетингу та логістики в сталому розвитку регіо-
нів України. 

Ключові слова: маркетинг, логістика, сталий роз-
виток, регіони, конкурентні переваги, чинники мак-
росередовища, економічні райони, транспортно-логі-
стичні кластери, індустріальні парки. 

 
Єрфорт І. Ю., Збаразська Л. О. Політика Китаю 

щодо розвитку smart-промисловості. — С. 39. 
Розглянуто зміст Плану «Зроблено у Китаї 2025», 

в якому визначено стратегію  модернізації промисло-
вості Китаю на найближчі десять років. Проаналізо-
вано особливості промислової політики китайського 
уряду, спрямованої на стимулювання розвитку висо-
котехнологічних виробництв. Розкрито можливі нас-
лідки реалізації  Плану 2025 для різних груп підпри-
ємств. Узагальнено концептуальні принципи промис-
лової політики Китаю, які варті уваги при формуванні 
стратегії промислового розвитку в Україні. 

Ключові слова: smart-промисловість, Китай, про-
мислова політика,  державна підтримка, промислова 
модернізація, промислова стратегія. 

 
Заруцька О. П., Осадча Н. В., Ченцов В. В. Шляхи 

активізації інноваційної політики в Україні. — С. 44. 
Стаття присвячена актуальним питанням дослі-

дження стану інноваційної політики, визначення шля-
хів її активізації. Державна підтримка інноваційних 
підприємств в Україні недостатня для їх розвитку.  
Банківські кредити надаються під високі проценти. 
Для аналізу перспектив підтримки інноваційних про-
ектів запропоновано методику структурно-функціона-
льного аналізу банківської системи, визначення біз-
нес-моделей для однорідних груп банків. Розвиток ін-
струментів прямого кредитування сприяє відтворенню 
інноваційного бізнесу. Університети мають стати яд-
ром інноваційної діяльності та поширення фінансової 
грамотності. 

Ключові слова: інноваційна політика держави, 
фінансування інноваційних програм, банківські про-
дукти. 

 
Іванов С. В., Вишневський О. С. Електронні плат-

форми як інструмент модернізації економіки України. — 
С. 47. 

У статті проаналізовано тенденції розвитку циф-
рової економіки, які свідчать про збільшення її обсягів 
у ВВП. Висвітлена роль електронних платформ у фор-
муванні цифрової економіки. Доведено загальність за-
стосування і використання електронних платформ у 
всіх ключових моделях взаємодії між бізнесом, владою 
і споживачами (домогосподарствами). Проведені до-
слідження дозволяють зробити висновок про доціль-
ність модернізації економіки України на цифровій ос-
нові з подальшим активним розвитком електронних 
платформ як прикладних інструментів. 

Ключові слова: електронна платформа, цифрова 
економіка, модернізація. 

Карпенко Ю. В. Парадигма модернізації економіки: 
становлення та розвиток. — С. 54. 

У статті проведено теоретико-методологічний 
аналіз категорії «модернізація». Визначено напрями 
процесу трансформації суспільств. Сформульовано 
власне визначення феномену модернізація. Доведено, 
що модернізація економіки є невід’ємною складовою 
модернізаційних процесів різних сфер суспільного 
життя, яка забезпечує кількісні зміни та якісні пере- 
творення в суспільстві. 

Ключові слова: модернізація, типи модернізації, 
модернізація економіки, трансформація економіки, 
реформи, сталий розвиток, наздоганяючий розвиток, 
суспільно-історичний процес. 

 
Квилинский А. С. Делегування компетенцій як чин-

ник розвитку фінансового сектора. — С. 58. 
В статті розкриті питання розвитку фінансового 

сектора з урахуванням розгляду процесу делегування 
компетенцій як стабілізуючого економічного чинника. 
На підставі емпіричних досліджень відносно глобаль-
них фінансових інститутів, запропоновані варіанти ро-
згляду проблем мікро-, мезо- і макро-  рівнів в перс-
пективі розвитку світової економіки, в співвідношенні 
з циклом технологічних хвиль Кондратьєва. У роботі 
використані результати досліджень як економістів, що 
займаються проблемою стійкого розвитку, так і вчених 
суміжних наукових напрямів. Результати аналізу в цій 
статті припускають відкриття нових горизонтів і на-
прямів для проведення наукового аналізу з метою об'-
єднання науки і практики, і прискорення науково-те-
хнічного прогресу.     

Ключові слова: фінансовий сектор, делегування 
компетенцій, віртуальний регіоналізм, хвилі Кондра-
тьєва, глобалізація. 

 
Костін Ю. Д., Телегін В. С. Ціноутворення на рин-

ках електроенергії. — С. 64. 
У статті проаналізований вплив реформування  

ринку електричної енергії України на діяльність ДП 
«НЕК «Укренерго». Визначено наслідки реорганізації 
підприємства, зокрема відокремлення діяльності, 
пов’язаної з передачею електроенергії, від оперативно-
диспетчерського управління об’єднаною енергосисте-
мою України. Оцінено пов’язані з цим процесом ризики. 

Ключові слова: ринок електричної енергії, об’єд-
нана енергосистема, системний оператор, електропе-
редавальне підприємство, реорганізація, ДП «НЕК 
«Укренерго». 

 
Падерін І. Д., Горященко Ю. Г., Романов О. В. 

Інтелектуальний бізнес як важливий напрям інновацій-
ного розвитку підприємств. — С. 68. 

У статті досліджено та узагальнено науковий і 
практичний досвід інтелектуального бізнесу. Розгля-
нуто основні поняття, інтелект-процеси і фактори, що 
впливають на його розвиток, а також створення і ве-
дення підприємства інтелектуального бізнесу. Узагаль-
нено висновки та надано практичні рекомендації. 

Ключові слова: інтелект-інноватика, продукт,  
бізнес-процеси, інфраструктура, інноваційний фонд, 
ефективність. 

 
Пожуєва Т. О. Бюджетування як напрямок удоско-

налення системи управління діяльністю підприємств. — 
С. 73. 
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У статті розглянуто сутність бюджетування як ін-
струменту оперативного управління; визначено пере-
ваги та доцільність використання бюджетування в си-
стемі управління діяльністю підприємств. 

В умовах трансформації вітчизняної економіки, 
яка супроводжується високими темпами інфляції, не-
стабільністю діючого законодавства, зміцненням кон-
куренції, мінливістю цін на фінансових та товарних 
ринках, низькою фінансовою результативністю, пла-
тоспроможністю та ліквідністю вітчизняних промис-
лових підприємств обґрунтованою є необхідність та 
доцільність пошуку та впровадження і застосування 
більш ефективних методів управління фінансово-гос-
подарською діяльністю. Одним з таких методів управ-
ління є оперативне фінансове планування — бюджету-
вання. 

Метою статті є дослідження методологічних аспе-
ктів бюджетування для підвищення ефективності ро-
боти підприємства. 

Підприємство, що функціонує в умовах ринкової 
економіки, зобов'язане з необхідною вірогідністю ви-
значити потребу у фінансових, матеріальних, трудових 
і інтелектуальних ресурсах, а також джерелах їхнього 
одержання. Важливе значення надається вмінню до-
сить точно розрахувати ефективність наявних ресурсів 
і кінцевий економічний і фінансовий результат. Бю-
джетування є першим етапом розробки системи регу-
лярного економічного управління й сприяє оптиміза-
ції фінансових потоків і ресурсів підприємства, що до-
зволяє значно знизити їхній обсяг і потребу в них, со-
бівартість і підвищити конкурентоспроможність під- 
приємства. 

Ключові слова: бюджетування, бюджет, плану-
вання, підприємство, операційний бюджет, фінансо-
вий бюджет. 

 
Рогоза М. Є., Кузьменко О. К. Модернізація еко-

номіки України у контексті неоіндустріальних перетво-
рень. — С. 78. 

Метою статті є аналіз модернізації економіки Ук-
раїни у контексті неоіндустріальних перетворень. 
Сформовано умови успішної реалізації проекту мо- 
дернізації. З’ясовано термін «модернізація», проаналі-
зовано типи та напрямки модернізації. Наведено по-
няття «неоіндустріалізація» та сучасні моделі індустрі-
алізації. Проаналізовано основні державні програми 
економічного розвитку та структурної перебудови у 
контексті проведення неоіндустріальних реформ. 

Ключові слова: модернізація, неоіндустріалізація, 
програма, стратегія.  

 
Солоха Д. В., Бєлякова О. В. Основні підходи  

формування організаційно-економічного механізму інно-
ваційного розвитку. — С. 84. 

В статті досліджено підходи до формування орга-
нізаційно-економічного механізму інноваційного роз-
витку підприємства. Проаналізовано сутність іннова-
ційної діяльності. Визначено стратегію інноваційного 
розвитку промислових підприємств, виходячи з довго-
строкової політики держави у галузі формування про-
мислового комплексу. Досліджено стратегію держав-
ної промислової політики на основі довгострокової 
політики держави у галузі формування промислового 
комплексу, що є основою визначення стратегічних ці-
лей інноваційного розвитку великих компаній по від-

ношенню до виділених рівнів управління. Виокрем-
лено стратегічні цілі інноваційного розвитку великої 
компанії та структуру стратегій організаційно-еконо-
мічного механізму інноваційного розвитку підприєм- 
ства. 

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, 
стратегія,  інноваційний розвиток, підприємство, ме-
тодологія, механізм, управління. 

 
Сохнич А. Я., Сохнич С. А. Методологічні напрями 

формування вартості земельних ресурсів. — С. 88. 
Обґрунтовано вибір валюти, в якій будуть прово-

диться розрахунки земельних активів. Наголошено на 
необхідності формування принципово нової системи 
управління економікою країни і зокрема земельними 
ресурсами на підставі технології «Блокчейн», яка га- 
рантуватиме значне зниження вартості ітерацій ку- 
півлі-продажу і прозорість ринкового ціноутворення. 
Використання оновленої системи управління дасть 
можливість знизити ризики банкрутства і нелегальних 
маніпуляцій у процесі передачі прав власності на зе-
мельні ресурси. Обґрунтовано необхідність оцінки зе-
мельних ресурсів в криптовалюті біткойнів, що гаран-
туватиме в перспективі значне збільшення їх вартості 
в умовах стагнації національного виробництва. 

Ключові слова: вартість земельних ресурсів, кри-
птовалюта, ринкове ціноутворення, управління, право 
власності. 

 
Столяров В. Ф., Артеменко Д. М. Удосконалення 

методики визначення ринкової вартості комерційного 
банку на основі порівняльного підходу в рамках методу 
ринку капіталу. — С. 124. 

В статті розкрито етапи, методи і процедури ви-
значення ринкової вартості комерційного банку, які 
узагальнено в економіко-математичній моделі, її кіль-
кісній оцінці в ретроспективі та прогнозних розрахун-
ках на короткострокові періоди (у тому числі на 1-2 
квартали).  

Ключові слова: ринкова вартість, оціночні проце-
дури, підхід до оцінки, принципи оцінки, метод ринку 
капіталу, оціночний мультиплікатор, регресійна мо-
дель. 

 
Сушко М. Ю. Аналіз сучасного стану розвитку 

промислової галузі України. — С. 93. 
В статті розкрито значення промислового ком-

плексу в економічному розвитку країни. Встановлено, 
що промислове виробництво формує п’яту частину до-
даної вартості, а також більшу половину експортного 
потенціалу держави. Проаналізовано основні показ-
ники розвитку промислової галузі України (індекс 
промислової продукції, обсяг реалізованої промисло-
вої продукції, кількість суб’єктів господарювання та 
зайнятих працівників на промислових підприємств, 
середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівників, чистий прибуток (збиток) промислових 
підприємств, частка підприємств, які отримали прибу-
ток та збиток, рівень рентабельності промислових під-
приємств, сума капітальних інвестицій в промисло-
вість України тощо). Проведений аналіз сучасного 
стану промисловості України свідчить про те, що на 
даний час порушено стабільну діяльність промислових 
підприємств. Наведено перелік проблем, які існують в 
промисловому комплексі в Україні. 
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Ключові слова: промисловість, промислове виро-
бництво, промислове підприємство, інвестиційна ак-
тивність вітчизняних промислових підприємств, рен-
табельність промислових підприємств, проблеми про-
мислового комплексу в Україні. 

 
Ткаченко А. М., Бакута А. В. Управління трудовим 

потенціалом підприємства та підвищення ефективності 
його використання. — С. 99. 

В статті висвітлене питання розробки системи уп-
равління трудовим потенціалом підприємства, яка пі-
двищує його ефективність у практичному викорис-
танні. 

Відповідно до мети даної роботи були поставлені 
наступні завдання: виявлення чинників, що визнача-
ють трудовий потенціал окремого працівника і підп-
риємства; аналіз критеріїв і методології оцінки трудо-
вого потенціалу; аналіз методів управління трудовим 
потенціалом підприємства; оптимізація організаційної 
структури та взаємодії працівників; розробка системи 
управління персоналом, націлених на підвищення 
ефективності використання трудового потенціалу під-
приємства. Об'єктом дослідження є персонал підпри-
ємства. Предметом дослідження є трудовий потенціал 
окремого працівника і підприємства, що визначають 
його чинники і способи управління. Основу статті 
складають положення економічної теорії та економіки 
праці, роботи вітчизняних і зарубіжних вчених в обла-
сті управління трудовим потенціалом, методичні роз-
робки з проблем діагностики трудового потенціалу, 
мотивація персоналу, оцінки соціально-психологіч-
ного клімату, визначення оптимальної чисельності пе-
рсоналу, а також дослідження в суміжних областях 
(менеджмент, управління персоналом, теорія мотива-
ції, аналіз господарської діяльності підприємства). 

Практична значимість статті полягає в тому, що 
застосування розробленої системи може сприяти під-
вищенню ефективної діяльності підприємства за раху-
нок більш повного і раціонального використання його 
трудового потенціалу. Результати комплексного ана-
лізу, що представлений в даній роботі, можуть бути 
використані для розробки систем підвищення ефекти-
вності використання трудового потенціалу на інших 
підприємствах. 

Ключові слова: трудовий потенціал, підприємс-
тво, аналіз, управління персоналом, теорія мотивації, 
підвищення ефективності діяльності підприємства, 
працівник, колектив, суб’єкт господарювання. 

 
Трушкіна Н. В. Формування системи контрактних 

взаємовідносин вугледобувного підприємства зі спожива-
чами вугільної продукції. — С. 103. 

Метою статті є розробка пропозицій щодо фор-
мування системи контрактних взаємовідносин вугле-
добувного підприємства з різними категоріями спожи-
вачів вугільної продукції, виходячи із специфіки орга-
нізації процесів збутової діяльності. 

У результаті дослідження проаналізовано особли-
вості організації контрактної діяльності з різними ка-
тегоріями споживачів вугільної продукції. Сформо-
вано систему контрактних взаємовідносин вугледобу-
вного підприємства з урахуванням специфіки обслуго-
вування велико-, середньо- та дрібнооптових спожи-
вачів. Розроблено пропозиції щодо уточнення та до-
повнення змісту контракту на поставку вугільної про-
дукції. 

Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямі є розробка моделі контрактних взаємовідно-
син у системі управління збутовою діяльністю вугле-
добувного підприємства. 

Ключові слова: вугледобувне підприємство, кон-
трактні взаємовідносини, різні категорії споживачів, 
збутова діяльність, контрактна діяльність, контракт на 
поставку, процес обслуговування, системний підхід, 
функціональний підхід.  

 
Харазішвілі Ю. М., Прокопенко Р. В., Ляшенко  

В. І. Неформальна складова в структурі регіональної 
економіки: спроба моделювання та оцінки. — С. 109. 

Досліджено існуючі методи оцінення тіньового 
ВРП, переваги та недоліки існування тіньової еконо-
міки. Розглядаються проблемні питання інтерпретації 
показників тіньової економіки стосовно визначення її 
обсягів та внеску в офіційний ВВП (ВРП, ВДВ). Роз-
глядається метод оцінення тіньової економічної діяль-
ності — “метод соціальної справедливості”, якій пояс-
нює внутрішній та зовнішній вклад тіньової економіки 
в офіційний ВРП для Дніпропетровської області та ос-
новних видів економічної діяльності, та показано, що 
наближення до правильному перерозподілу доходів 
між працею та капіталом може бути дуже важливим 
резервом для модернізації та економічного зростання 
регіональної економіки. 

Ключові слова: тіньова економіка, інтерпретація 
внеску в ВРП, оплата праці, детінізація, регіон, вид 
економічної діяльності, середня та мінімальна заро- 
бітна плата. 

 
Шевченко А. І. Cталий розвиток залізничного тра-

нспорту України з позицій економічної безпеки. — С. 116. 
За сучасною методологією проведено ідентифіка-

цію стану сталого розвитку залізничного транспорту 
України з позицій економічної безпеки. Визначено 
структуру сталого розвитку та запропоновано перелік 
індикаторів. Розраховано та проаналізовано інтегра-
льні індекси існуючого стану сталого розвитку заліз-
ничного транспорту в цілому та в розрізі окремих його 
складових. Проведено ранжування загроз економічній 
безпеці залізничного транспорту за пріоритетом 
впливу на рівень його сталого розвитку. 

Ключові слова: сталий розвиток, транспорт, еко-
номічна безпека, індикатори, інтегральний індекс, за-
гроза.   
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Анисимова О. В. Эффективность применения ин-

новаций в сфере охраны почв: сущность и виды. — С. 15. 

Освещены теоретические подходы (неоклассиче-

ский, праксеологический, институциональный) к 

определению сущности эффективности как экономи-

ческой категории на современном этапе. На основе 

анализа современной научной литературы в статье 

предложено определение эффективности в рамках 

неоклассического подхода. Определены следующие 

виды эффекта от применения инноваций в сфере 

охраны почв: экономический, экологический, соци-

альный и научно-технический. Определена возмож-

ность оценки синергетического эффекта. Выделена 

технологическая, энергетическая, экономическая, со-

циальная и экологическая эффективность примене-

ния инноваций в сфере охраны почв. 

Ключевые слова: эффект, эффективность, инно-

вации, охрана почв, виды эффективности. 

 

Белопольский Н. Г., Филипишина Л. Н. Модель 

взаимодействия предприятия с внешней средой на этапе 

построения устойчивого развития бизнеса и обще- 

ства. — С. 3. 

В статье определены и систематизированы реко-

мендации по координации действий со стороны вла-

сти и предприятий за счет получения надлежащей ин-

формации. Проведено исследование индексов 

промышленной продукции, цен и факторов, сдержи-

вающих производство (спрос, рабочая сила, сырье, 

финансовые ограничения) за период 2006-2016 гг. 

Предложено проведение технико-экономического ау-

дита предприятия, который должен быть сочетанием 

технико-экономического анализа и внешнего аудита, 

результатом должен быть скорректированный объем 

реализации в прогнозируемом периоде. Предложена 

модель взаимодействия «предприятие — регион — 

страна» на этапе построения устойчивого развития би-

знеса и общества. 

Ключевые слова: предприятие, модель взаимо-

действия, индекс промышленности, стратегическое 

развитие, технико-экономический аудит.  

 

Богуцкая О. А., Брюховецкий Я. С. Оценка уровня 

инвестиционно-инновационной активности во взаимо-

связи с политикой интеллектуализации и мотивации 

труда персонала промышленных предприятий. — С. 19. 

Обоснован подход к оцениванию инвестицион-

ной активности предприятий через уровень их инно-

вационной мотивации. Выявлена зависимость между 

уровнем инвестиционно-инновационной активности 

промышленных предприятий в Украине и численно-

стью их персонала и видом экономической деятельно-

сти. Идентифицированы виды политик интеллекту- 

ализации труда персонала инновационной деятельно-

сти промышленных предприятий.  Определены меро-

приятия мотивации, доминирующие в управлении 

персоналом промышленных предприятий с позиции 

приоритетов инновационного развития.   

Ключевые слова: промышленные предприятия, 

инвестиционно-инновационная активность, иннова- 

ционная мотивация инвестиционной активности, ин- 

теллектуализация труда персонала, мотивация интел-

лектуализации труда. 

 

Брюховецкая Н. Е., Булеев И. П. Конкуренция и 

соревнование в условиях инновационного развития пред-

приятий. — С. 7. 

В историческом аспекте рассмотрены тенденции 

развития соревнования и конкуренции как социально-

экономических категорий. Показано, что соревнова-

ние присуще всем общественным формациям, конку-

ренция — формациям, где господствующими являются 

товарно-денежные, рыночные отношения. Для конку-

ренции характерна борьба, вытеснение с рынка других 

предприятий, что в конечном итоге ведет к монопо-

лии, нерациональному использованию материальных, 

трудовых, интеллектуальных ресурсов за пределами 

субъекта хозяйствования при жесткой экономии и 

плановом использовании внутри предприятия.  

Показано, что интеллектуализация труда расши-

рила сферу соревнования, которому в отличие от кон-

куренции присущи гласность, сравнимость результа-

тов, возможность повторения опыта. В соревновании 

выигрывают все, плановость выходит за пределы  

субъекта хозяйствования; обеспечивается рациональ-

ное использование ресурсов, экономическая эффек-

тивность, социальная стабильность. 

Соотношение конкуренции и сотрудничества в 

условиях перехода предприятий на инновационный 

путь развития существенно меняется в пользу челове-

ческого, интеллектуального капитала, формирования 

экономики знаний.  

Ключевые слова: конкуренция, соревнование, 

инновационное развитие предприятий, монополиза-

ция, плановость. 

 

Васильковский Д. Н., Войнаренко М. П., Нижник 

В. М. Кластерная политика как фактор повышения эф-

фективности функционирования социально-экономиче-

ских систем. — С. 25. 

В статье предложена взаимосвязанная система 

понятий, которые отображают развитие региональных 

образовательных кластеров, расширяющая теоретиче-

ское представление о функционировании региональ-

ной инновационной системы. Авторами определенна 

и систематизирована типология кластерной политики, 

сформированы факторы, которые влияют на создание, 

функционирование и развитие кластеров. Исследо-

ваны особенности и концептуальные основы междуна-

родного опыта формирования региональных образова-

тельных кластеров. Проанализированы условия формиро-

вания и функционирования образовательного кластера в 

Украине. 

Ключевые слова: кластерная политика, эффек-

тивность, функционирование, социально-экономиче-

ская система, институционное развитие, образова-

тельный кластер. 
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Верезубова Т. А., Бельский А. Б., Цагойко А. А. 

Интернет-доходы физических лиц: тенденции и перс- 

пективы развития. — С. 30. 

В статье рассматриваются тенденции и перспек-

тивы развития интернет-доходов физических лиц в 

Республике Беларусь за последнее время. 

Ключевые слова: Интернет-доходы; фриланс; фо-

рекс; онлайн-казино. 

 

Гриценко С. И. Возможности маркетинга и логи-

стики в устойчивом развитии регионов Украины. —  

С. 36. 

Рассмотрено устойчивое развитие регионов Укра-

ины с учетом конкурентных преимуществ рациональ-

ного использования ресурсов, концепции желатель-

ного общественного развития в его взаимодействии с 

окружающей средой. Конкурентоспособным преиму-

ществам в устойчивом развитии регионов способ-

ствуют маркетинг и логистика. Маркетинг и логистика 

на уровне региона предусматривают: изучение воз- 

никшего спроса или формирование его, и обеспечение 

продвижения товарного потока потребителю, оптими-

зируя расходы на каждом участке движения товара. 

Выявлено влияние факторов макросреды, которые 

формируют возможности и угрозы, как для рыночных 

субъектов, так и для самих регионов. Предложена гра-

фическая модель возможностей маркетинга и логи-

стики в устойчивом развитии регионов Украины. 

Ключевые слова: маркетинг, логистика, устойчи-

вое развитие, регионы, конкурентные преимущества, 

факторы макросреды, экономические районы, транс-

портно-логистические кластеры, индустриальные 

парки. 

 

Ерфорт И. Ю., Збаразская Л. А. Политика Китая 

по развитию smart-промышленности. — С. 39. 

Рассмотрено содержание Плана «Сделано в Ки-

тае 2025», в котором определена стратегия модерни-

зации промышленности Китая на ближайшие десять 

лет. Проанализированы особенности промышленной 

политики китайского правительства, направленной на 

стимулирование развития высокотехнологичных про-

изводств. Раскрыты возможные последствия реали-

зации Плана 2025 для разных групп предприятий. 

Обобщены концептуальные принципы промышлен-

ной политики Китая, заслуживающие внимания при 

формировании стратеги промышленного развития в 

Украине.  

Ключевые слова: smart-промышленность, Китай, 

промышленная политика, государственная поддер-

жка,  промышленная модернизация. 

 

Заруцкая Е. П., Осадчая Н. В., Ченцов В. В. Пути 

активизации инновационной политики в Украине. —  

С. 44. 

Статья посвящена актуальным вопросам исследо-

вания состояния инновационной политики, определе-

ния путей ее активизации. Государственная поддержка 

инновационных предприятий в Украине не обеспечи-

вает их  развития. Банковские кредиты предоставля-

ются под высокие проценты. Развитие прямого креди-

тования способствует развитию инновационного биз-

неса. Университеты должны стать ядром инновацион-

ной деятельности и расширения финансовой грамот-

ности. 

Ключевые слова: инновационная политика госу-

дарства, финансирование инновационных программ, 

банковские продукты. 

 

Иванов С. В., Вишневский А. С. Электронные 

платформы как инструмент модернизации экономики 

Украины. — С. 47.  

В статье проанализированы тенденции развития 

цифровой экономики, которые свидетельствуют об 

увеличении её размеров в ВВП. Показана роль элек-

тронных платформ в формировании цифровой эконо-

мики. Доказано всеобщность применения и использо-

вания электронных платформ во всех ключевых моде-

лях взаимодействия между бизнесом, властью и потре-

бителями (домохозяйствами). Проведенные исследо-

вания позволяют сделать вывод о целесообразности 

модернизации экономики Украины на цифровой ос-

нове с дальнейшим активным развитием электронных 

платформ как прикладных инструментов.  

Ключевые слова: электронная платформа, циф-

ровая экономика, модернизация.  

 

Карпенко Ю. В. Парадимга модернизации эконо-

мики: становление и развитие. — С. 54. 

В статье проведен теоретико-методологический 

анализ категории «модернизация». Определены 

направления трансформации обществ. Сформулиро-

вано собственное определение феномена модерниза-

ция. Доказано, что модернизация экономики является 

неотъемлемой составляющей модернизационных про-

цессов различных сфер общественной жизни, которая 

обеспечивает количественные изменения и качествен-

ные преобразования в обществе. 

Ключевые слова: модернизация, типы модерни-

зации, модернизация экономики, трансформация эко-

номики, реформы, устойчивое развитие, догоняющее 

развитие, общественно-исторический процесс. 

 

Квилинский А. С. Делегирование компетенций как 

фактор развития финансового сектора. — С. 58. 

В статье раскрыты вопросы развития финансо-

вого сектора с учетом рассмотрения процесса делеги-

рования компетенций как стабилизирующего эконо-

мического фактора. На основании эмпирических ис-

следований в отношении глобальных финансовых ин-

ститутов, предложены варианты рассмотрения про-

блем микро-, мезо- и макро-  уровней в перспективе 

развития мировой экономики, в соотношении с цик-

лом технологических волн Кондратьева. В работе ис-

пользованы результаты исследований как экономи-

стов, занимающихся проблемой устойчивого разви-

тия, так и ученых смежных научных направлений. Ре-

зультаты анализа в данной статье предполагают от-

крытие новых горизонтов и направлений для проведе-

ния научного анализа с целью объединения науки и 

практики, и ускорения научно-технического про-

гресса.     

Ключевые слова: финансовый сектор, делегиро-

вание компетенций, виртуальный регионализм, волны 

Кондратьева, глобализация. 
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Костин Ю. Д., Телегин В. С. Ценообразование на 

рынках электроэнергии. — С. 64. 

В статье проанализировано влияние реформирова-

ния рынка электрической энергии Украины на деятель-

ность ГП «НЭК «Укрэнерго»». Определены последствия 

реорганизации предприятия, в частности отделения дея-

тельности, связанной с передачей электроэнергии, от 

оперативно-диспетчерского управления объединенной 

энергосистемой Украины. Оценены связанные с этим 

процессом риски. 

Ключевые слова: рынок электрической энергии, 

объединенная энергосистема, системный оператор, 

электропередающее предприятие, реорганизация, ГП 

«НЭК «Укрэнерго». 

 

Падерин И. Д., Горященко Ю. Г., Романов О. В.  

Интеллектуальный бизнес как важное направление ин-

новационного развития предприятий. — С. 68.  

В статье исследован и обобщен научный и прак-

тический опыт интеллектуального бизнеса. Рассмот-

рены основные понятия, интеллект-процессы и фак-

торы, влияющие на его развитие, а также создание и 

ведение предприятия интеллектуального бизнеса. 

Обобщены выводы и даны практические рекоменда-

ции.  

Ключевые слова: интеллект-инноватика, про-

дукт, бизнес-процессы, инфраструктура, инновацион-

ный фонд, эффективность. 

 

Пожуева Т. О. Бюджетирование как направление 

совершенствования системы управления деятельностью 

предприятий. — С. 73. 

В статье рассмотрены сущность бюджетирования 

как инструмента оперативного управления; опреде-

лены преимущества и целесообразность использова-

ния бюджетирования в системе управления деятельно-

стью предприятий. 

В условиях трансформации отечественной эконо-

мики, сопровождается высокими темпами инфляции, 

нестабильностью действующего законодательства, 

укреплением конкуренции, изменчивостью цен на 

финансовых и товарных рынках, низкой финансовой 

результативностью, платежеспособностью и ликвид-

ностью отечественных промышленных предприятий 

обоснованной необходимость и целесообразность по-

иска и внедрения и применения более эффективных 

методов управления финансово-хозяйственной дея-

тельностью. Одним из таких методов управления яв-

ляется оперативное финансовое планирование — бюд-

жетирование. 

Целью статьи является исследование методологи-

ческих аспектов бюджетирования для повышения эф-

фективности работы предприятия. 

Предприятие, функционирующей в условиях ры-

ночной экономики, должно с необходимой достовер-

ностью определить потребность в финансовых, мате-

риальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, а 

также источниках их получения. Важное значение 

придается умению достаточно точно рассчитать эф-

фективность имеющихся ресурсов и конечный эконо-

мический и финансовый результат. Бюджетирование 

является первым этапом разработки системы регуляр-

ного экономического управления и способствует оп-

тимизации финансовых потоков и ресурсов предпри-

ятия, что позволяет значительно снизить их объем и 

потребность в них, себестоимость и повысить конку-

рентоспособность предприятия. 

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, пла-

нирование, предприятие, операционный бюджет, фи-

нансовый бюджет. 

 

Рогоза Н. Е., Кузьменко А. К. Модернизация эко-

номики Украины в контексте неоиндустриальных прео-

бразований. — С. 78. 

Целью статьи является анализ модернизации эко-

номики Украины в контексте неоиндустриальных пре-

образований. Сформированы условия успешной реа-

лизации проекта модернизации. Был выяснен термин 

«модернизация», проанализированы типы и направле-

ния модернизации. Приведены понятие «неоинду-

стриализация» и современные модели индустриализа-

ции. Проанализированы основные государственные 

программы экономического развития и структурной 

перестройки в контексте проведения неоиндустриаль-

ных реформ. 

Ключевые слова: модернизация, неоиндустриа-

лизация, программа, стратегия. 

 

Солоха Д. В., Бєлякова О. В. Основные подходы к 

формированию организационно-экономического меха-

низма инновационного развития. — С. 84. 

В статье исследованы подходы к формированию 

организационно-экономического механизма иннова-

ционного развития предприятия. Проанализировано 

сущность инновационной деятельности. Определена 

стратегия инновационного развития промышленных 

предприятий, исходя из долгосрочной политики госу-

дарства в области формирования промышленного 

комплекса. Исследованы стратегии государственной 

промышленной политики на основе долгосрочной по-

литики государства в области формирования промыш-

ленного комплекса, что является основой определения 

стратегических целей инновационного развития круп-

ных компаний по отношению к выделенных уровней 

управления. Выделены стратегические цели иннова-

ционного развития крупной компании и структуру 

стратегий организационно-экономического меха-

низма инновационного развития предприятия. 

Ключевые слова: инновация, инновационная де-

ятельность, стратегия, инновационное развитие, пред-

приятие, методология, механизм, управление. 

 

Сохнич А. Я., Сохнич С. А. Методологические 

направления формирования стоимости земельных ресур-

сов. — С. 88. 

Обоснован выбор валюты, в которой будут про-

водится расчеты земельных активов. Подчеркнута 

необходимость формирования принципиально новой 

системы управления экономикой страны и в частно-

сти земельными ресурсами на основании технологии 

«Блокчейн», которая будет гарантировать значитель-

ное понижение стоимости итераций купли-продажи и 

прозрачность рыночного ценообразования. Использо-

вание обновленной системы управления даст возмож-
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ность снизить риски банкротства и нелегальных ма-

нипуляций в процессе передачи прав собственности 

на земельные ресурсы. Обоснована необходимость 

оценки земельных ресурсов в криптовалюте Биткойн, 

что будет гарантировать в перспективе значительное 

увеличение их стоимости в условиях стагнации наци-

онального производства. 

Ключевые слова: стоимость земельных ресурсов, 

криптовалюта, рыночное ценообразование, управле-

ние, право собственности.  

 

Столяров В. Ф., Артеменко Д. М. Совершенство-

вание методики определения рыночной стоимости ком-

мерческого банка на основе сравнительного подхода в 

рамках метода рынка капитала. — С. 124. 

В статье раскрыты этапы, методы и процедуры 

определения рыночной стоимости коммерческого 

банка, обобщенные в экономико-математической мо-

дели, ее количественной оценке в ретроспективе и 

прогнозных расчетах на краткосрочные периоды (в 

том числе на 1-2 кварталы). 

Ключевые слова: рыночная стоимость, оценоч-

ные процедуры, подход к оценке, принципы оценки, 

метод рынка капитала, оценочный мультипликатор, 

регрессионная модель. 

 

Сушко М. Ю. Анализ современного состояния раз-

вития промышленной отрасли Украины. — С. 93. 

В статье раскрыто значение промышленного 

комплекса в экономическом развитии страны. Уста-

новлено, что промышленное производство формирует 

пятую часть добавленной стоимости, а также большую 

часть экспортного потенциала государства. Проанали-

зированы основные показатели развития промышлен-

ной отрасли Украины (индекс промышленной про- 

дукции, объем реализованной промышленной продук-

ции, количество субъектов хозяйствования и занятых 

работников на промышленных предприятиях, средне-

месячная номинальная заработная плата штатных ра-

ботников, чистая прибыль (убыток) промышленных 

предприятий, доля предприятий, получивших при-

быль и убыток, уровень рентабельности промышлен-

ных предприятий, сумма капитальных инвестиций в 

промышленность Украины и т.д.). Проведенный ана-

лиз современного состояния промышленности Укра-

ины свидетельствует о том, что в настоящее время 

нарушена стабильная деятельность промышленных 

предприятий. Приведен перечень проблем, которые 

существуют в промышленном комплексе в Украине. 

Ключевые слова: промышленность, промышлен-

ное производство, промышленное предприятие, инве-

стиционная активность отечественных промышлен-

ных предприятий, рентабельность промышленных 

предприятий, проблемы промышленного комплекса в 

Украине. 

 

Ткаченко А. М., Бакута А.В. Управление трудовым 

потенциалом предприятия и повышение эффективности 

его использования. — С. 99. 

В статье освещен вопрос разработки системы 

управления трудовым потенциалом предприятия, по-

вышает его эффективность в использовании. 

Согласно с целью данной работы были постав-

лены следующие задачи: выявление факторов, опреде-

ляющих трудовой потенциал отдельного работника и 

предприятия; анализ критериев и методологии оценки 

трудового потенциала; анализ методов управления 

трудовым потенциалом предприятия; оптимизация 

организационной структуры и взаимодействия работ-

ников; разработка системы управления персоналом, 

нацеленных на повышение эффективности использо-

вания трудового потенциала предприятия. Объектом 

исследования является персонал предприятия. Пред-

метом исследования является трудовой потенциал от-

дельного работника и предприятия, определяющие его 

факторы и способы управления. Основу статьи состав-

ляют положения экономической теории и экономики 

труда, работы отечественных и зарубежных ученых в 

области управления трудовым потенциалом, методи-

ческие разработки по проблемам диагностики трудо-

вого потенциала, мотивация персонала, оценки соци-

ально-психологического климата, определение опти-

мальной численности персонала, а также исследова-

ния в смежных областях (менеджмент, управление 

персоналом, теория мотивации, анализ хозяйственной 

деятельности предприятия). 

Практическая значимость статьи заключается в 

том, что применение разработанной системы может 

способствовать повышению эффективной деятельно-

сти предприятия за счет более полного и рациональ-

ного использования его трудового потенциала. Резуль-

таты комплексного анализа, который представлен в 

данной работе, могут быть использованы для разра-

ботки систем повышения эффективности использова-

ния трудового потенциала на других предприятиях. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, предприя-

тие, анализ, управление персоналом, теория мотива-

ции, повышения эффективности деятельности пред-

приятия, работник, коллектив, предприятие. 

 

Трушкина Н. В. Формирование системы контракт-

ных взаимоотношений угледобывающего предприятия с 

потребителями угольной продукции. — С. 103. 

Целью статьи является разработка предложений 

по формированию системы контрактных взаимоотно-

шений угледобывающего предприятия с различными 

категориями потребителей угольной продукции, ис-

ходя из специфики организации процессов сбытовой 

деятельности. 

В результате исследования проанализированы 

особенности организации контрактной деятельности с 

различными категориями потребителей угольной про-

дукции. Сформирована система контрактных взаимо-

отношений угледобывающего предприятия с учетом 

специфики обслуживания крупно-, средне- и мелко-

оптовых потребителей. Разработаны предложения по 

уточнению и дополнению содержания контракта на 

поставку угольной продукции. 

Перспективами дальнейших исследований в дан-

ном направлении является разработка модели кон-

трактных взаимоотношений в системе управления 

сбытовой деятельностью угледобывающего предприя-

тия. 

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, 

контрактные взаимоотношения, различные категории 
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потребителей, сбытовая деятельность, контрактная де-

ятельность, контракт на поставку, процесс обслужива-

ния, системный подход, функциональный подход. 

 

Харазишвили Ю. М., Прокопенко Р. В., Ляшенко 

В. И. Неформальная составляющая в структуре регио-

нальной экономики: попытка моделирования и оценки. — 

С. 109. 

Исследованы существующие методы оценки те-

невого ВРП, преимущества и недостатки существова-

ния теневой экономики. Рассматриваются проблем-

ные вопросы интерпретации показателей теневой эко-

номики относительно определения ее объемов и 

вклада в официальный ВВП (ВРП, ВДВ). Рассматри-

вается метод оценки теневой экономической деятель-

ности - "метод социальной справедливости", которой 

объясняет внутренний и внешний вклад теневой эко-

номики в официальный ВРП для Днепропетровской 

области и основных видов экономической деятельно-

сти, и показано, что приближение к правильному пе-

рераспределению доходов между трудом и капиталом 

может быть очень важным резервом для модернизации 

и экономического роста региональной экономики. 

Ключевые слова: теневая экономика, интерпре-

тация вклада в ВРП, оплата труда, детенизация, ре-

гион, вид экономической деятельности, средняя и ми-

нимальная заработная плата. 

 

Шевченко А. И. Устойчивое развития железнодо-

рожного транспорта Украины с позиций экономической 

безопасности. — С. 116. 

По современной методологии проведено иденти-

фикацию состояния устойчивого развития железнодо-

рожного транспорта Украины с позиции экономиче-

ской безопасности. Определена структура устойчивого 

развития и предложен перечень индикаторов. Рассчи-

тано и проанализировано интегральные индексы су-

ществующего состояния устойчивого развития желез-

нодорожного транспорта в целом и в разрезе отдель-

ных его составляющих. Проведено ранжирование 

угроз экономической безопасности железнодорожного 

транспорта по приоритету влияния на уровень его 

устойчивого развития.   

Ключевые слова: устойчивого развитие, транс-

порт, экономическая безопасность, индикаторы, ин-

тегральный индекс, угроза. 
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ABSTRACTS 
 
Anisimova O.  Efficiency of Application of Innovation in 

Field of Soil Protection: Essence and Types. — Р. 15. 
The theoretical approaches (neoclassical, praxeologi-

cal, and institutional) are considered in the article to define 
the essence of efficiency as an economic category at the 
present stage. Based on analysis of current scientific litera-
ture the definition of efficiency within the neoclassical ap-
proach is proposed in the article. The following types of 
effect of the application of innovation in the field of soil 
protection are determined: economic, environmental, so-
cial and technological. The possibility of evaluating syner-
gies is defined. It is highlighted a technology, energy, eco-
nomic, social and environmental efficiency of innovations 
in the field of soil protection. 

Keywords: effect, efficiency, innovations, soil protec-
tion, types of efficiency. 

 
Bіlopolskyi M., Filipishina L. The Model of Enterprise 

Interaction with External Environment at the Stage of Build-
ing a Stable Development of Business and Society. — Р. 3. 

The article defines and systematizes recommendations 
on coordinating actions of the government and enterprises 
by obtaining necessary information. A study of indices of 
industrial produce, prices and factors hindering production 
(demand, work force, raw materials, financial limitations) 
for the period of 2006-2016 was conducted. There is a sug-
gestion of conducting technical-economic audit of the en-
terprise which should be a combination of technical-eco-
nomic analysis and external audit. The result should be the 
adjusted sales volume during the predictable period. The 
model of interaction “enterprise — region - country” on 
the stage of building a stable development of business and 
society is proposed. 

Keywords: enterprise, the model of interaction, in-
dustrial index, strategic development, technical-economic 
audit. 

 
Bogutskaya O., Bryukhovetsky Ya. Evaluation of In-

novative Investment Activity in Relation to the Intellectual-
ization and Motivation Policy of the Industry Enterprises Per-
sonnel. — Р. 19. 

Grounded approach to the assessment of the invest-
ment activity of enterprises through its level of innovative 
motivation. Found dependence between the level of inno-
vative investment activity of industrial enterprises in 
Ukraine and number of personnel and economic activity 
type. Identified types of labor intellectualization policies for 
personnel in innovative enterprises.  Defined the meausers 
of motivation that prevail in personnel management of  in-
dustry enterprises from point of priorities in innovative 
growth.  

Keywords: Industrial enterprises, innovative invest-
ment activity, innovative motivation of investment activity, 
intellectualization of staff work, motivation of work intel-
lectualization. 

 
Bryukhovetskaya N., Buleev I. Competition and Ri-

valry in the Conditions of the Innovative Development of 
Companies. — Р. 7. 

Competition and rivalry development trends are con-
sidered as socio-economic categories in the historical as-
pect. It is shown that rivalry is inherent in all social for- 

mations; competition is inherent in those formations where 
commodity-money, market relations are dominant. The 
competition is characterized by a struggle, the exclusion of 
other companies from the market, which ultimately leads 
to monopoly, irrational using of material, labor, intellectual 
resources outside the business entity under austerity and 
planned using within the company. 

It is shown that the intellectualization of labor has 
expanded the sphere of rivalry, which, unlike competition, 
is characterized by publicity, comparability of results, the 
possibility of a repetition of experience. In the rivalry, eve-
ryone wins: the planning is spread beyond the business en-
tity; the rational using of resources, the economic effi-
ciency, and the social stability are ensured. 

In the conditions of the transition of companies to an 
innovative way of development, the ratio of competition 
and cooperation changes significantly in favor of human, 
intellectual capital, the formation of the knowledge econ-
omy. 

Keywords: competition, rivalry, innovative develop-
ment, innovative development of companies, monopoliza-
tion, planning. 

 
Erfort I., Zbarazskaya L. The China's Policy to Trans-

form into Smart-Manufacturing. — Р. 39. 
In the article, the authors analyzed the key features 

and strategies of the Chinese industrial policy which are 
revealed in national plan “Made in China 2025”. The gov-
ernment of China aims at boosting performance of its high-
tech industries in the next ten years on the basis of funda-
mental industrial modernization in the country. The au-
thors consider the possible consequences of this policy to 
different business clusters; they emphasize the core issues 
of the Chinese industrial policy which should be taken into 
account when the strategic goals for economic develop-
ment in Ukraine are determined. 

Keywords: smart-industry, smart-manufacturing, 
China, industrial policy, government support, industrial 
modernization. 

 
Gritsenko S. Opportunities of Marketing and Logistics 

within Sustainable Development of Ukrainian Regions. —  
Р. 36. 

This study considered sustainable development of 
Ukrainian regions in compliance with competitive ad-
vantages of rational resources use, the concept of desirable 
social development in its interaction with the environment. 
Competitive advantages within sustainable development of 
regions are promoted by marketing and logistics. Market-
ing and logistics at the region level provide the following 
points: research of the appeared demand or its formation, 
and promotional support of commodity flow to consumer 
by means of minimizing costs on each area of commodity 
promotion. The factors of macroenvironment that form 
opportunities and threats for both market actors and the 
regions themselves have been explored. Diagrammatic op-
portunities model of marketing and logisics within sustain-
able development of Ukrainian regions has been suggested. 

Keywords: marketing, logistics, sustainable develop-
ment, regions, competitive advantages, factors of macro- 
environment, economic area, transport and logistics clus-
ters, industrial parks. 
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Ivanov S., Vishnevsky A. Electronic Platforms as a Tool 
for Modernization the Economy of Ukraine. — Р. 47. 

The article analyzes trends in the development of the 
digital economy, which testify to an increase in its size in 
GDP. The role of electronic platforms in the formation of 
the digital economy is shown. The universality of the use 
of electronic platforms in all key models of interaction 
between business, authority and consumers (households) is 
proved. The conducted researches allow to draws a conclu-
sion about expediency of modernization of economy of 
Ukraine on a digital basis with the further active develop-
ment of electronic platforms. 

Keywords: electronic platform, digital economy, 
modernization. 

 
Karpenko Yu. Paradigm of the Economy Moderniza-

tion: Formation and Development. — Р. 54. 
This article presents theoretical-methodological anal-

ysis of the concept of «modernization». There were defined 
the directions for transformation of societies. There was 
formulated the author’s definition of modernization  phe-
nomenon. There was proved that modernization of econ-
omy is an integral part of modernization processes in vari-
ous spheres of social life that provides quantitative and 
qualitative changes in the transformation of society. 

Keywords: modernization, types of modernization, 
economy modernization, transformation of the economy, 
reform, sustainable development, overtaking development, 
socio-historical process. 

 
Kharazishvili Yu., Prokopenko R., Lyashenko V. In-

formal Component in the Structure of Regional Economy: 
Valuation and Modelling Attempt. — Р. 109. 

The existing methods of assessment shadow GRP, ad-
vantages and disadvantages of the existence of the shadow 
economy. Consider issues of interpretation concerning the 
performance of shadow economy determine its scope and 
contribution of official GDP (GRP, GVA). The method of 
evaluation of shadow economy - "a method of social jus-
tice," which explains the internal and external contribution 
to the shadow economy into the official GRP for 
Dnipropetrovs’k region and the main economic activities 
and shown to approach the proper redistribution of income 
between labour and capital can be very important reserve 
for modernization and growth of the regional economy. 

Keywords: shadow economy, contribution to the in-
terpretation of GRP, wages, legalization, region, economic 
activity, average and minimum wages. 

 
Kostin Yu., Telegin V. Pricing on Electricity Markets. 

— Р. 64. 
The impact of Ukrainian electricity market reform on 

NPC "Ukrenergo" activity is analyzed in the article. The ef-
fects of the company reorganization, including segregation of 
electricity transfer activities from operational dispatch man-
agement of Unified Power System of Ukraine are determined. 
The risks associated with this process are reviewed.  

Keywords: electricity market, unified power system, sys-
tem operator, electricity transfer enterprise, reorganization, 
NPC "Ukrenergo". 

 
Kvilinskyi A. Delegation of Competencies as a Factor of 

Financial Sector Development. — Р. 58. 
The article reveals problems of financial sector devel-

opment with regard to the consideration of the competen-
cies delegation process as a stabilizing economic factor. On 

the basis of empirical research of the global financial insti-
tutions, proposed options for addressing problems of mi-
cro-, meso- and macro- levels in the long term develop-
ment of the world economy in accordance with technolog-
ical cycle of the Kondratiev waves. The research results of 
the article suppose the opening of new horizons and areas 
for scientific analysis, cooperation of science and practice, 
acceleration of scientific and technical progress. 

Keywords financial sector, delegation of compe-
tences, virtual regionalism, Kondratiev waves, globaliza-
tion. 

 
Paderin І., Goryaschenko Y., Romanov O. Intellectual 

Business as an Important Direction of Development of Inno-
vative Enterprises. — Р. 68. 

The article studied, generalized scientific and practi-
cal experience of intellectual business. The basic concepts, 
intelligence processes and factors influencing its develop-
ment, the establishment and maintenance of intellectual 
business enterprise. The conclusions and recommendations 
was summarized. 

Keywords: intelligence-innovation, product, business 
processes, infrastructure, innovation fund, efficiency. 

 
Pozhuyeva T. Budgeting as a Way to Improve the 

Performance Management System of Enterprises. — Р. 73. 
The essence of budgeting as a tool for operational 

management; Advantages and usefulness of budgeting in 
the management activities of enterprises. 

In terms of transformation of the national economy, 
accompanied by high inflation, instability of the current 
legislation, the strengthening of competition, price volatil-
ity in financial and commodity markets, poor financial per-
formance, solvency and liquidity of domestic industrial 
sound is a necessity and expediency of search and the in-
troduction and use of more effective methods management 
of financial and economic activity. One of these methods 
is the operational management financial planning - budg-
eting. 

The article is to study the methodological aspects of 
budgeting to improve the efficiency of the enterprise. 

The company, which operates in a market economy, 
with the necessary certainty required to determine the need 
for financial, human and intellectual resources and sources 
of their receipt. The importance attached to the ability to 
accurately calculate the effectiveness of available resources 
and end the economic and financial results. Budgeting is 
the first step in developing a system of regular economic 
governance and promotes financial flows and optimize en-
terprise resources that can significantly reduce their volume 
and the need for them, the cost and increase competitive-
ness. 

Keywords: budgeting, budget planning, enterprise op-
erating budget, financial budget. 

 
Rogoza M., Kuzmenko A. Modernization of the 

Ukrainian economy in the context of neoindustrial 
transformation. — Р. 78. 

The purpose of the article is to analyze the moderni-
zation of the Ukrainian economy in the context of neo-
industrial transformations. Conditions for the successful 
implementation of the modernization project have been 
formed. The term «modernization» was clarified, types and 
directions of modernization were analyzed. The concept of 
«neoindustrialization» and modern models of industrializa-
tion are given. The main state programs of economic de- 
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velopment and structural adjustment in the context of non-
industrial reforms are analyzed. 

Keywords: modernization, neoindustrialization, pro-
gram, strategy. 

 
Shevchenko A. Sustainable Development of Ukraine's 

Railway Transport from the Standpoint of Economic Security. 
— Р. 116. 

According to modern methodology, the state of sus-
tainable development of Ukraine's railway transport has 
been identified from the point of view of economic secu-
rity. The structure of sustainable development is defined 
and a list of indicators is proposed. The integral indices of 
the existing state of sustainable development of railway 
transport in general and in the context of its individual 
components have been calculated and analyzed. The rank-
ing of threats to the economic safety of railway transport 
on the priority of influence on the level of its sustainable 
development 

Keywords: sustainable development, transport, eco-
nomic security, indicators, integral index, threat. 

 
Sokhnych A., Ya. Sokhnych S. Methodological Trends 

of Formulating Land Resources Value. — Р. 88. 
The article determines the choice of currencies which 

will be used in calculation of land assets. It stresses the 
necessity of formation of fundamentally new system of 
management of national economy and, in particular, land 
resources on the basic of Blockchain technology which will 
guarantee the reduction of buying-and-setting iteration and 
transparency of market price-setting. The use of the re-
newed system of management will allow to reduce risks of 
bankruptcy and illegal manipulations in the process of 
transfer of property rights for land resources. It grounds the 
necessity of evaluating land resources in Bitcoin crypto-cur-
rency which will guarantee their sufficient increase under 
conditions of national production stagnation. 

Keywords: value of land resources, management, 
crypto-currency, market price-setting, property right. 

 
Solokha D., Bieliakova O. The Main Approaches of the 

Formation of the Organizational-Economic Mechanism of In-
novative Development. — Р. 84. 

The article explores approaches to the formation of 
organizational-economic mechanism of innovative devel-
opment of the enterprise. Analyzes the essence of innova-
tion. Determines the strategy of innovative development of 
industrial enterprises on the basis of long-term state policy 
in the field of the industrial complex formation. Explores 
the strategy of the state industrial policy based on long-
term state policy in the field of the industrial complex for-
mation, that is the basis for the definition of strategic goals 
of innovative development of large companies relative to 
selected levels of management. Singled the strategic goals 
of innovative development of large companies and the 
structure of strategies of the organizational-economic 
mechanism of innovative development of the enterprise. 

Key words: innovation, innovative activity, strategy of 
innovative development, enterprise, methodology, mecha-
nism, management. 

 
Stolyarov V., Artemenko D. Improving Procedures De-

termine the Market Value of Commercial Banks for the Com-
parative Approach Basis within the Scope of Capital Market. 
— Р. 124. 

The article disclosed steps, methods and procedures 
for determining the market value of commercial banks, 
which are summarized in the mathematical model of scor-
ing in retrospect and forecast calculations for short periods 
(including 1-2 quarters). 

Keywords: market value, evaluation procedures, me-
thodical an approach to evaluation, valuation principles, 
capital market method, evaluation multiplier, regression 
model. 

 
Sushko M. Analysis of the Current State of the Indus-

trial Sector of Ukraine. — Р. 93. 
In the article the importance of industry in economic 

development. Established that industrial production gener-
ates a fifth of added value, and more than half of export 
potential. The analysis of the key indicators of the indus-
trial sector in Ukraine (index of industrial production, the 
volume of industrial production, the number of businesses 
and employees at industrial enterprises, average nominal 
wages of staff, net income (loss) industry, the share of firms 
that received profit and loss, profitability of industrial en-
terprises, the amount of capital investment in industry of 
Ukraine, etc.). The analysis of the current state of the in-
dustry of Ukraine indicates that at present violated stable 
industrial activity. The list of problems that exist in the 
industrial complex of Ukraine. 

Keywords: industry, manufacturing, industrial plant, 
the investment activity of domestic industry, the profitabil-
ity of industrial enterprises, industrial complex problem in 
Ukraine. 

 
Tkachenko A., Bakuta A. Enterprise Management and 

Labor Potential Increase of Efficiency. — Р. 99. 
The article highlighted the issue of developing a sys-

tem of labor potential of the enterprise, which increases its 
effectiveness in use.  

According to the purpose of this study were as follows: 
to identify the factors that determine the employment po-
tential of individual workers and enterprises; analysis crite-
ria and methodology for assessing the employment poten-
tial; analysis of management labor potential of the enter-
prise; optimization of the structure and interaction of em-
ployees; development of personnel management system 
aimed at improving the efficiency of the labor potential of 
the enterprise. Object is personnel. The subject of the study 
is the employment potential of individual workers and 
companies that determine the factors and methods of ad-
ministration. The article make provision economics and la-
bor economics of domestic and foreign scientists in the 
field of labor potential, methodical with problems of diag-
nosis of labor potential, motivation, appraisal of socio-psy-
chological climate, determine the optimal number of staff 
as well as research in related fields ( management, person-
nel management, motivation theory, analysis of business 
enterprises). 

The practical significance of the article is that the use 
of the developed system can enhance the efficient opera-
tion of the company through more complete and efficient 
use of its labor potential. Complex analyzes presented in 
this paper can be used for the development of more effi-
cient use of labor potential in other enterprises.  

Keywords: labor potential; enterprise analysis; per-
sonnel management; motivation theory; increase enterprise 
efficiency; employee collective entity. 
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Trushkina N. V. Formation of the System of Contractual 
Relationships between the Coal-Mining Enterprise and Con-
Sumers of Coal Products. — Р. 103. 

The purpose of the article is to develop proposals for 
the formation of a contractual relationship system for a 
coal-mining enterprise with different categories of consum-
ers of coal products, based on the specifics of the organi-
zation of marketing activity processes.  

As a result of the study peculiarities of organization 
of contract activity with different categories of consumers 
of coal products are analyzed. The system of contractual 
relationships between the coal-mining enterprise is formed 
taking into account the specifics of customer service. Pro-
posals to clarify and supplement the content of the contract 
for the supply of coal products are developed. 

Prospects for further research in this direction are the 
development of a model of contractual relationships in the 
management system of the marketing activity of the coal-
mining enterprise. 

Keywords: coal-mining enterprise, contractual rela-
tionships, various categories of consumers, marketing ac-
tivity, contract activity, supply contract, service process, 
system approach, functional approach. 

 
Vasylkivskyi D., Voynarenko M., Nyzhnyk V. Cluster 

Policy as a Factor in Increasing the Efficiency of Social and 
Economic Systems. — Р. 25. 

In the article, the interconnected system concepts are 
presented that reflect the development of regional educa-
tional cluster and extends the theoretical understanding of 
the functioning of the local innovation system. The authors  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

systematically identified the typology of group policy,  
formed factors affecting the creation, operation, and deve- 
lopment of clusters. The features and conceptual foundations 
of international educational experience of regional clusters for-
mation are investigated. The conditions of formation and func-
tioning educational cluster in Ukraine are suggested.  

Keywords: cluster policy, efficiency, performance, so-
cio-economic system, institutional development, educa-
tional cluster, education cluster. 

 
Verezubova T., Belsky A., Tsagoyko A. Internet In-

come of Natural Persons: Tendencies and Prospects of Devel-
opment. — Р. 30. 

In article tendencies and the prospects of develop-
ment of the Internet income of natural persons in Republic 
of Belarus for lately are considered. 

Keywords: Internet income; freelance; Forex; online 
casino. 

 
Zarutska E., Osadcha N., Chentsov V. The Ways of 

Enhance Innovation Policy in Ukraine. — Р. 44. 
The article is devoted to topical issues of the analysis 

of the customs policy of the state, identifying ways to acti-
vate it. State financial support of innovative enterprises in 
Ukraine support is not sufficient for their development. 
Bank loans are available at high interest rates. The devel-
opment of the direct lending contributes to the reconstruc-
tion of business innovation. Universities must become the 
core of innovation and the expansion of financial literacy. 

Keywords: innovation policy of the state, funding in-
novative programs, banking products. 

 


