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АНОТАЦІЇ 
 
Б.Андрушків, Н.Кирич, І.Стойко, О.Погайдак, Л. Мельник 
Інноваційні механізми посилення відповідальності за результати 
фінансово-економічної діяльності підприємства. – С. 3. 

У статті обґрунтовано необхідність розробки і впроваджен-
ня законодавчо-регламентуючого засобу фінансово-економічної і 
господарської діяльності. Дано пропозиції з формування інститу-
ційних засад Економічної Конституції України. 

Ключові слова: економічна конституція України, регламен-
тація, фінансово-економічна діяльність, корупція, застійні явища, 
стабілізація. 

 
І. Багрова, О. Юдіна 
Роль інновацій у забезпеченні ресурсозбереження на підприємст-
ві. – С. 7. 

У статті розкривається економічна сутність інновацій і ре-
сурсів підприємства. Проведено аналіз чинників, що впливають 
на процес ресурсозбереження та інноваційний розвиток промис-
лових підприємств. Розроблено економічний механізм інновацій-
ної діяльності, що забезпечує процес ресурсозбереження і зрос-
тання ефективності роботи підприємства. 

Ключові слова: підприємство, інноваційна діяльність, ре-
сурсозбереження, організаційно-економічний механізм, аналіз. 

 
А. Бережна 
Проблеми фінансового забезпечення Пенсійного фонду України. – С. 12. 

Розглядається пенсійне забезпечення як складова системи 
соціальних зобов’язань держави. Досліджуються проблеми фі-
нансового забезпечення Пенсійного фонду, що обумовлені особ-
ливостями солідарної системи загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування. Визначаються причини незбалансовано-
сті Пенсійного фонду та пропонуються заходи її подолання. 

Ключові слова: пенсійне забезпечення, фінанси, бюджет, 
соціальне страхування. 

 
В. Борейко 
Можливість поєднання в сучасних економіках ідей кейнсіанства 
та монетаризму. – С. 17. 

У статті досліджено основні положення кейнсіанської та моне-
тарної теорій на відповідність їх нинішнім вимогам соціально-
економічного розвитку країн; проведено аналіз ключових напрямів 
монетарної політики України в передкризовий, кризовий та післякри-
зовий періоди; обґрунтовано можливість та необхідність поєднання в 
сучасних економіках ідей і механізмів кейнсіанства та монетаризму. 

Ключові слова: національна економіка, кейнсіанство, моне-
таризм, криза, механізми державного регулювання. 

 
І. Бутенко 
Еволюція й генезис основних концепцій управління персоналом. – С. 20. 

Статтю присвячено вивченню й систематизації існуючих конце-
пцій, теорій і практик управління персоналом, перегляду їх категоріа-
льної бази, формуванню методологічної основи адаптації міжнародно-
го досвіду до вітчизняних умов для забезпечення єдності підходів при 
розробці нових форм і методів управління персоналом підприємств. 

Ключові слова: управління, персонал, концепція, метод, пі-
дприємство. 

 
А. Вєткін 
Інституційний аналіз податкових відносин в Україні. – С. 25. 

Проведено аналіз податкових відносин в Україні, пов'язаних з 
формуванням податкової політики та податкового законодавства, 
поточним управлінням діяльністю податкових органів з боку пред-
ставників вищих ешелонів державної влади, та процесом податко-
вого адміністрування. Встановлено, що податкові відносини в 
Україні регулюються в основному не законодавством, а системою 
стійких неформальних правил, або інститутів. Ці правила стиму-
люють широке поширення відходу від податків господарюючих 
суб'єктів та ієрархічної корупції в податкових відносинах. Викла-
дено зміст даних неформальних правил і механізмів примусу до їх 
виконання. Показано, чому всім учасникам податкових відносин 
більш вигідно дотримуватися їх, а не законодавства. Запропонова-
но заходи, які могли б сприяти зміні даних правил і підвищенню за 
рахунок цього ефективності системи оподаткування в Україні. 

Ключові слова. Податки, податкові відносини в політичному 
процесі і в процесі державного управління, відхід від податків, 
корупція, неформальні інститути. 

 
М. Дейч, В. Компанієць 
Чинники формування та стимулювання соціально відповідальної 
поведінки особистості, бізнесу, суспільства,держави в Україні. – С. 28. 

У статті представлено результати експертного опитування з про-
блем системної соціальної  відповідальності людини, суспільства, біз-
несу та держави, яке проводилось Інститутом економіки промисловості 
НАН України наприкінці 2012 року та у першій половині 2013 року. 

За його результатами визначено причини та перешкоди не-
розвиненості соціальної відповідальності в системі суспільних 
відносин в Україні, структуровано фактори, які обусловлюють 
формування соціальної відповідальності поведінки особистості, 
суспільства, бізнесу, держави. Здійснено ранжування суспільних 
інститутів за ступінню їх впливу на розвиток соціальної відповіда-
льності особистості. Оцінено вагомість спонукальних мотивів для 
ініціювання та розвитку соціальної відповідальности в Україні. 
Оцінено вирогідні обставини для перетворення соціальной відпові-
дальності в українському суспільстві в норму життя. Обгрунтовано 
стратегічні напрями забезпечення становлення соціальної відпові-
дальності, які полягають у посиленні закону та забезпеченні невід-
воротності застосування відповідальності за порушення правових і 
моральних норм незалежно від статусу, а також протидії моральній 
деградації особистості та суспільства, розвитку їх духовно-
культурного потенціалу та створення умов відродження менталь-
них для українського народу християнських цінностей. 

Ключові слова: соціально-відповідальна поведінка, особис-
тість,бізнес,суспільство, держава, модернізація, суспільні відносини, 
соціально-психологічні, соціально-економічні, організаційно-
управлінські, інформаційні чинники. 

 
В. Денисов 
Практичні аспекти оцінки ефективності управління ВНЗ і 
резервів економії витрат. – С. 35. 

Здійснено огляд робіт, присвячених вдосконаленню проце-
сів надання освітніх послуг у вищих навчальних закладах. Вико-
наний аналіз результативності управління діяльністю діючих 
вузів і показано наявні резерви економії витрат.  

Ключові слова: управління, ефективність, оцінка, реалізація 
резервів, витрати, економія. 

 
М. Дрозач 
Якість професійного навчання персоналу як ключовий фактор ак-
тивізації економічного потенціалу України. – С. 37. 

Стаття присвячена проблемам забезпечення якості профе-
сійного навчання персоналу в Україні. Проаналізовано існуючу 
ситуацію та наявні проблеми у сфері професійної освіти і на-
вчання персоналу в Україні та подано пропозиції щодо удоскона-
лення  системи  оцінки  якості 
професійної освіти та навчання. 

Ключові слова: економічний потенціал, людський капітал, 
навчання дорослих, професійне навчання персоналу, неформаль-
не навчання. 

 
М. Жикаляк 
До питання про абсолютну ренту в гірничій промисловості. – С. 41. 

Досліджено проблему існування абсолютної ренти в гірни-
чій промисловості. Доведено, що цей вид ренти відсутній і гірни-
чі компанії можуть отримувати тільки звичайну для інших галу-
зей диференційну ренту. 

Ключові слова: рента, абсолютна рента, гірнича промисловість. 
 

М. Заєць 
Управління конкурентоспроможністю банківського сектору україни 
в умовах евроінтеграції та кризових явищ в економіці. – С. 44. 

Розглянуті напрямки і чинники конкурентоспроможності 
банківського сектору в умовах діяльності закордонних банків на 
фінансовому ринку України та кризових явищ в економіці. 

Ключові слова: фінанси, банки, євроінтеграція, іноземний 
капітал, фінансова криза, ринок банківських послуг. 

 
О. Кендюхов, К. Ягельська 
Чинники випереджаючого економічного розвитку. – С. 47. 

У статті розглянуто основні моделі економічного розвитку та 
на основі вивчення досвіду країн, що досягли швидкого економіч-
ного успіху, виявлено чинники різних моделей, що забезпечили 
внесок в ефективність розвитку економічних систем та чинники 
випереджаючого економічного розвитку. В результаті дослідження 
констатовано відсутність зазначених чинників в українській моделі 
економічного розвитку. 

Ключові слова: економічний розвиток, прискорення, досвід, 
чинники, стратегія на випередження. 

 
Т. Кір’ян, М. Шаповал, С. Коваль 
Напрями та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в 
Україні. – С. 51. 

У статті запропоновано окремі напрями та шляхи щодо ви-
рішення проблем безробіття в Україні з метою його зменшення та 
стабілізації ринку праці у процесі реалізації соціально-
економічної політики держави на сучасному етапі. Використання 
запропонованих підходів надасть можливість комплексної розро-
бки стратегії політики зайнятості в Україні, направленої на пода- 
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льше зниження обсягів безробіття населення. 
Ключові слова: ринок праці, політика зайнятості, безробіття 

населення, попит і пропозиція робочої сили, державне регулю-
вання, соціальний захист, стабілізація економічної кон’юнктури. 

 
П. Клівец 
Інноваційні методологічні підходи  до підготовки фахівців для 
ринкової економіки. – С. 58. 

Обгрунтована методологія формування системи підготовки 
у вузі фахівців для різних сфер діяльності, які відповідають вимо-
гам сучасного ринку праці. Пропонується єдиний комплекс орга-
нізаційно-методичного забезпечення, що складається з системи  
4-х етапного переходу до інтерактивних методів і технологій 
навчання, а також конфігуратора учбових програм, що гаранту-
ють адаптивність фахівців і уміння творчого ухвалення рішень. 

Ключові слова: інноваційні методології навчання, підготов-
ка фахівців, конфігуратор учбових програм, активні методи на-
вчання, інтерактивні технології. 

 
В. Ковальов, Е. Атаева 
Визначальна роль економічного закону оплати праці у формуван-
ні розподільних відносин в Україні. – С. 62. 

Розкрито новий методологічний підхід до кількісної оцінки 
міри вираження суспільних розподільних відносин в Україні в 
сучасний період, що підпорядковані вимогам об'єктивного еко-
номічного закону оплати праці. 

Ключові слова: розподільні відносини, середня зарплата, закон 
оплати праці, людський капітал, трудовий потенціал, економічний 
потенціал, соціальна відчутність оплати праці. 

 
Ю. Костін, О. Пустовий 
Перспективні структурні зміни в паливно-енергетичному комплексі 
України в контексті її інтеграції в Європейський союз. – С. 65. 

У статті обґрунтовано пропозиції концептуального характе-
ру з удосконалення механізмів державного регулювання паливно-
енергетичного комплексу України у перспективі до 2030 р. в 
контексті її євроінтеграції х урахуванням поступових змін струк-
тури використання первинних енергоресурсів в економіці. 

Ключові слова: енергоефективність економіки, євроінтегра-
ція України, паливно-енергетичний комплекс, структурні зміни 
енергетичного сектора.  

 
Г. Крапівіна  
Модифікаційні ряди типології інституту зайнятості. – С. 68. 

Визначено теоретико-методологічні підстави та основні аспек-
ти створення модифікаційних рядів типології інституту зайнятості, 
для чого досліджено типологічні ознаки класифікаційних рядів наоч-
ної області зайнятості. Виявлено значення модифікаційних рядів 
типології інституту зайнятості як основи формування ідеального 
типу трансформації інституту зайнятості на сучасному ринку праці.  

Ключові слова: типологія, типологізація, наочна область, 
зайнятість, модифікаційний ряд.  

 
В. Куриляк 
Кластери та наукові парки як рухома сила процвітання в умо-
вах глобальної економіки. – С. 71. 

Показано, що у світовому господарстві відбувається розви-
ток нових форм фрагментації, в рамках яких посилюються інтег-
раційні процеси кластерного типу. Аналізуються процеси ство-
рення і діяльності наукових парків. Наводиться характеристика 
наукових парків «Київська політехніка», «Аерокосмічні іннова-
ційні технології», «Київський університет ім. Т. Шевченка», 
«АГРОЕКО» та технопарків «Текстиль» Херсонського націона-
льного технічного університету, «Агротехнопарк» Національного 
університету харчових технологій, «Яворів» Національного уні-
верситету «Львівська політехніка» та інші. 

Ключові слова: кластер; локальна виробнича система; нау-
ковий парк; сильний кластер; технопарк; франчайзинг. 

 
Є. Куриляк 
Розвиток в Україні локальних виробничих систем кластерного 
типу. – С. 74. 

Здійснена оцінка рівня нормативно-правового забезпечення 
формування локальних виробничих систем кластерного типу. 
Доводиться, що Україна має великі резерви створення кластерних 
систем. Показано, що в розрізі територіальних утворень і окре-
мих галузей кластеризація розвивається нерівномірно. Найбіль-
шого розповсюдження вони набули у будівництві, туризмі, хар-
човій і швейній промисловості. Аналізуються кластери, географі-
чно розміщені у Донецькій, Івано-Франківській, Полтавській, 
Одеській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій 
областях та в автономній республіці Крим. Аналізуються класте-
рні утворення приморських і прикордонних, у тому числі транс-
кордонних територій. 

Ключові слова: кластер, коефіцієнт локалізації, локальна 
виробнича мережа, національний морський кластер, регіон, тран-
скордонний кластер. 

К. Кутикіна 
Оцінювання нетарифних заходів регулювання на потенційних 
ринках збуту продукції птахівництва. – С. 77. 

Встановлено основні індикатори розвитку птахівництва в 
Україні згідно даних Національної академії аграрних наук. Про-
ведено порівняльний аналіз існуючих та розрахованих імпортних 
та експортних квот в межах національного ринку. На основі еко-
нометричної моделі попиту на імпортні товари було сформовано 
модель залежності обсягу імпорту певної групи товарів на конк-
ретному ринку від нетарифних заходів регулювання. Розраховано 
адвалорні коефіцієнти для найчастіше використовуваних, на дум-
ку експертів ЮНКАТД, заходів нетарифного регулювання зовні-
шньої торгівлі продукцією птахівництва. 

Ключові слова: нетарифні заходи регулювання, зовнішня торгі-
вля, економіко-математичне моделювання, адвалерні коефіцієнти. 

 
Ю. Лернер 
Теоретичні і практичні принципи методології вибору найкра-
щого варіанту господарських (економічних) рішень. Частина 1. 
Теоретичні основи методології вибору найкращого варіанту 
рішення. – С. 81. 

У статті наведені дані про ринкову економіку та її інструменти, 
про невизначеність, ризики та кризи; надані основні положення тео-
рії вартості, ціноутворення та ефективності; розглядаються методо-
логічні основи теорії розширеного відтворення та ефективності капі-
таловкладень; наведені теоретичні та практичні основи порівняння 
варіантів господарських рішень та головні аспекти їх оптимізації. 

Ключові слова: ринок, ринкова економіка, теорія вартості, теорія 
розширеного відтворення, ефективність капіталовкладень, оптимізація. 

 
І. Лозинський  
Організація об'єднань вугледобувних підприємств, які розробляють 
родовище на загальних шахтних полях. – С. 90. 

Розвинений ринок характеризується інтенсивними процесами 
об'єднання підприємств. Головним сенсом злиття і поглинання є 
отримання синергетичного ефекту, який являє собою переваги від 
спільної діяльності підприємств, які об’єднуються. Етапи розвитку 
інтеграційних процесів добувної промисловості істотно відрізняються 
від еволюції інтеграції інших підприємств. У статті визначено факто-
ри, що впливають на ефективність об'єднання компаній, критерії, що 
їх обумовлюють, і їх змістовну сутність. Доведено, що у разі об'єд-
нання кількох шахт можна сформулювати такі основні переваги: (1) 
зменшення частки управлінського персоналу (зокрема, зменшується 
кількість співробітників з таких допоміжних служб, як відділ фінансів 
та планування, бухгалтерського обліку, нормування праці тощо); (2 ) 
економія за рахунок масштабу, (3) збільшення частки ринку. 

Ключові слова: організація об'єднання, вугледобувне підп-
риємство, родовище, загальні шахтні поля, ефект, економія. 

 
С. Ляшенко 
Взаємозв’язок та взаємовплив ринків капіталу розвинених країн і 
країн, що розвиваються. – С. 92. 

У статті на основі історичних даних фондових індексів ви-
значено взаємозв’язок і взаємовплив ринків капіталу розвинених 
країн (США, Велика Британія, ЄС, Японія) , і країн, що розвива-
ються (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Україна) протягом 2003-2012 
років. Дослідження базується на аналізі коінтеграції даних та 
тесті на каузальність.  

Ключові слова: фондовий індекс, кореляція, векторна авто-
регресія, стаціонарність, коінтеграція, каузальність. 

 
М. Мельник, С. Щеглюк 
Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних 
метрополій. – С. 95. 

Здійснено огляд існуючих методологічних підходів до визна-
чення метрополійності міст – обласних центрів (регіональних метро-
полій) на основі виділення їх головних функцій. Обґрунтовано необ-
хідність класифікації метрополійних функцій регіональних метропо-
лій та запропоновано авторський підхід до їх класифікації. Визначе-
но основні напрями активізації та розвитку метрополійних функцій. 

Ключові слова: функція, метрополізація, регіональна мет-
рополія. 

 
О. Мірошниченко 
Стан та перспективи реформування податкової системи у 
забезпеченні економічної безпеки України. – С. 100. 

У статті розглядається сучасний стан податкової системи 
України, його зв'язок із проявами іллегальної діяльності, а також 
потенційні перспективи її реформування з урахуванням забезпе-
чення національної економічної безпеки. 

Ключові слова: податкова система, іллегальна діяльність, бю-
джет, економічна безпека. 

 
К. Наливайченко 
Вплив інформаційних систем на ефективність інвестиційних 
процесів на підприємствах. – С. 105. 
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У статті досліджено проблеми впровадження інформаційних 
систем при складанні інвестиційних проектів підприємств, залу-
чення інтегральних фінансових показників ефективності у інфор-
маційній економіці, методики використання математичного апара-
ту для розрахунків ризику. 

Ключові слова: інформаційні системи, інвестиційні процеси на 
підприємствах, прибутковість підприємства в інформаційній економіці. 

 
С. Нездоймінов, Н. Андрєєва  
Концептуальні засади формування стратегії диверсифікації на 
підприємствах туристичного бізнесу. – C. 108. 

У статті розглянуто наукові  та прикладні підходи щодо форму-
вання стратегії диверсифікації на підприємствах туристичного бізне-
су. Акцентується увага на тому, що впровадження стратегії диверси-
фікації на підприємствах рекреації та туризму може стати однією з 
найважливіших умов економічного зростання. Проведено аналіз пе-
редумов та особливостей формування стратегії диверсифікації на 
підприємствах туристичного бізнесу в умовах ринкової трансформації 
економіки. Запропановано науково-прикладні підходи щодо форму-
вання стратегії диверсифікації діяльності підприємств сфери туризму.  

Ключові слова: підприємства туристичного бізнесу, страте-
гія диверсифікації, туристичний продукт, управління туристич-
ним підприємством. 

 
К. Павлов 
Використання теорій міжнародних економічних відносин при 
вивченні міжрегіональних взаємодій. – С. 112. 

У статті аналізуються питання про можливість використан-
ня основних положень найважливіших теорій міжнародних еко-
номічних відносин при вивченні міжрегіональних соціально-
економічних взаємодій. 

Ключові слова: міжрегіональні взаємодії, теорії, міжнародні 
економічні відносини, абсолютні і порівняльні переваги. 

 
І. Падерін, О. Лисенко 
Ефект від створення та використання операційного резервного 
фонду підприємства. – С. 121. 

Стаття присвячується створенню та використанню операцій-
ного резервного фонду підпрємства. В якості способу подалання 
ризику недосягнення запланованої доходності наступного вироб-
ничого періоду запропоновано створення операційного резервного 
фонду підприємства. В роботі запропоновано підхід до розрахунку 
ефекту від використання операційного резервного фонду впродовж 
виробничого періоду, а також декількох виробничих періодів. 

Ключові слова: резервний фонд, експоненціальна функція, 
сила зростання, коефіцієнт дисконтування, грошовий потік. 

 
К. Парсяк 
Побудова системи управління якістю освітніх послуг у струк-
турному підрозділі ВНЗ. – С. 124. 

Зміни у зовнішньому середовищі, які виникають у контексті ін-
теграційних прагнень української політичної еліти, створюють дода-
ткові ризики для операторів ринку освітніх послуг. Єдино правиль-
ною реакцією на них має стати посилення уваги з боку власників та 
менеджменту вітчизняних ВНЗ до імплементації систем всеосяжного 
управління якістю. Теоретичні узагальнення та практичні напрацю-
вання з цього приводу опинилися у центрі уваги авторки статті. 

Ключові слова: вищі навчальні заклади, освітні послуги, 
ринок освітніх послуг, якість, якість освіти, управління якістю, 
система управління якістю. 

 
О. Покатаєва, О. Селезньова 
Ресурсні платежі як базові інструменти економічного механізму 
природокористування. – С. 127. 

У статті досліджено сучасний стан навколишнього природного 
середовища в Україні. Визначено заходи, що здійснюються з метою 
створення безпечних умов для життя людини та відтворення приро-
дного навколишнього середовища та досліджено особливості їх фі-
нансування. Встановлено проблему нестачі кошт які фактично виді-
ляються для фінансування державних цільових екологічних програм. 
Доведено, що основним компонентом економічного механізму при-
родокористування є ресурсні платежі, виявлено недоліки у механізмі 
їх справляння, та надано рекомендації щодо їх усунення.  

Ключові слова: ресурсні платежі, екологічний податок, навко-
лишнє природне середовище, раціональне природокористування. 

 
О. Полуянова 
Українське роздержавлення у ретроспективі двадцяти років. – С. 131. 

Проведений огляд законодавчої бази щодо роздержавлення 
та приватизації за роки проведення Україною процесу зміни фо-
рми власності підприємств. Проведений аналіз динаміки процесів 
роздержавлення та приватизації у ретроспективі двадцяти років. 
Виявлені тенденції щодо власності та організаційно-правових 
форм підприємств за видами економічної діяльності та галузями 
промисловості. Визначені найбільш привабливі за формами влас-
ності об’єкти с точки зору приватизації. 

Ключові слова: демонополізація, денаціоналізація, привати-
зація, державна і комунальна форма власності. 

 

О. Рядно, Я. Хрущ 
Розрахунок інтегральних показників якості життя населення 
міста Дніпропетровська. – С. 139. 

Побудова узагальненого показника якості життя населення 
міста Дніпропетровська в порівнянні з містами області та визна-
чення заходів щодо його поліпшення.  

Ключові слова: Якість життя населення, економіко-
математичні моделі, інтегральні показники ЯЖН. 

 

Є. Савельєв 
«Новий регіоналізм» і розвиток теоретичних аспектів класте-
роутворення. – С. 142. 

Розглядаються мережеві виробничі системи, що формуються і 
функціонують на основі кластерних принципів організації і коопера-
ції. Розвивається теорія нового регіоналізму. Показано, що форму-
вання регіонів не обмежується національними кордонами, а може 
включати певну частину території однієї або більшої кількості країн. 
Виділяються аспекти самоформування нових і ліквідація наявних 
регіонів. Припускається можливість створення регіонів на території 
кластеру в рамках діючих адміністративних утворень при перерозпо-
ділі функцій між ними. Осмислюються взаємозв’язки між геопросто-
ром як фізичним атрибутом, гомогенним геопростором регіональних 
середовищ, кіберпростором як геопростором всесвітнього павутиння. 
У методологічному аспекті кластери досліджуються як рушійна сила 
процвітання в умовах глобалізації. 

Ключові слова: банкрутство регіонів; геопростір; кіберпрос-
тір; новий регіоналізм; мережевий простір; міжрегіональна кон-
куренція; самоформування регіонів. 

 

Г. Семенов, О. Єропутова 
Оцінка та аналіз фінансового стану акціонерного товариства. – 
С. 144. 

Розглянуті питання оцінки та аналізу фінансового стану акціо-
нерного товариства «Мотор-Січ». основними методами аналізу май-
на є вертикальний і горизонтальний, які застосовуються до аналізу 
балансу. а також метод фінансових коефіцієнтів. аналіз фінансової 
стабільності дав можливості оцінити готовність підприємства до 
погашення своїх боргів. ПАТ «Мотор-Січ» є незалежним з фінансо-
вого боку, та протягом трьох років рівень цієї незалежності зростає. 

Ключові слова: фінансовий стан, аналіз оцінки, фінансові ко-
ефіціенти, вертикальний і горизонтальний аналіз. 

 

Н. Ткаченко 
Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового (науково-
педагогічного) працівника. – С. 153. 

У статті досліджено стаж наукової роботи чоловікам, жінкам, 
призначення пенсій, зміни про наукову та науково-технічну діяль-
ність, надбавки за стаж роботи, зміни для оформлення пенсій, види 
оплати праці, які включаються для обчислення пенсій, реформування 
пенсійної системи наукових (науково-педагогічних) працівників. 

Ключові слова: пенсійне забезпечення, науковий працівник, на-
уково-педагогічний працівник, пенсії, відсотки, зміни, реформування, 
стаж, чоловіки, жінки, роки, наукова діяльність, призначення, вік. 

 

Г. Толмачова, В. Ляшенко, В. Хахулін, О. Якубяк 
Регуляторна політика та удосконалення бізнес-середовища в 
Україні. – С. 156. 

Розвинений сектор малого та середнього підприємництва не 
лише створює в економічно провідних країнах світу більшість робо-
чих місць і забезпечує значну частку надходжень до бюджетів усіх 
рівнів. Цей особливий соціально-економічний сектор є основою 
середнього класу, високого суспільного достатку та відкритого демо-
кратичного суспільства, оскільки формує і підтримує конкуренцію і 
плюралізм у сферах економічних і політичних відносин, не допускає 
олігархізації національної економіки і державної влади.  

Ключові слова: регуляторна політика, підприємництво, се-
редній клас, економіка, бюджет. 

 

О. Шемяков 
Кластеризація плюс виробнича демократія – синергетичний 
ефект. – С. 165. 

На підставі проведеного аналізу кластерного підходу і діючих 
форм та методів вирішення соціальних проблем встановлено взає-
мозв’язок між розвитком кластеризації і виробничої демократії, які в 
сукупності формують синергетичний ефект, що дозволяє підвищувати 
конкурентоспроможність підприємств та забезпечує соціальну безпеку. 

Виробнича демократія, кластеризація, соціально-трудові відно-
сини. На підставі проведеного аналізу кластерного підходу і діючих 
форм та методів вирішення соціальних проблем встановлено взає-
мозв’язок між розвитком кластеризації і виробничої демократії, які в 
сукупності формують синергетичний ефект, що дозволяє підвищувати 
конкурентоспроможність підприємств та забезпечує соціальну безпеку. 

Ключові слова: Виробнича демократія, кластеризація, соці-
ально-трудові відносини. 
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Б. Андрушкив, Н. Кирич, И. Стойко, О. Погайдак, Л. Мельник 
Инновационные механизмы усиления ответственности за резуль-
таты финансово-экономической деятельности предприятия. – С. 3. 

В статье обоснованно необходимость разработки и внедрения за-
конодательно регламентирующего средства финансово-экономической 
и хозяйственной деятельности. Даны предложения из формирования 
институционных принципов Экономической Конституции Украины. 

Ключевые слова: экономическая конституция Украины, 
регламентация, финансово-экономическая деятельность, корруп-
ция, застойные явления, стабилизация. 

 
И. Багрова, Е. Юдина 
Роль инноваций в обеспечении ресурсосбережения на предприятии. – С. 7. 

В статье раскрывается экономическая сущность инноваций 
и ресурсов предприятий. Проведен анализ факторов, влияющих 
на процесс ресурсосбережения и инновационное развитие про-
мышленных предприятий. Разработан экономический механизм 
инновационной деятельности, обеспечивающей процесс ресур-
сосбережения и рост эффективности работы предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, инновационная деятельность, ре-
сурсосбережение, организационно-экономический механизм, анализ. 

 
А. Бережная 
Проблемы финансового обеспечения Пенсионного фонда Украины. – С. 12. 

Рассматривается пенсионное обеспечение как составляющая сис-
темы социальных обязательств государства. Исследуются проблемы 
финансового обеспечения Пенсионного фонда, которые обусловлены 
особенностями солидарной системы общеобязательного государствен-
ного пенсионного страхования. Определяются причины несбалансиро-
ванности Пенсионного фонда и предлагаются меры ее преодоления. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, финансы, бюд-
жет, социальное страхование. 

 
В. Борейко 
Возможность сочетания в современных экономиках идей кейнси-
анства и монетаризма. – С. 17. 

В статье исследованы основные положения кейнсианской и 
монетарной теорий на соответствие их нынешним требованиям 
социально-экономического развития стран; проведен анализ 
ключевых направлений монетарной политики Украины в пред-
кризисный, кризисный и послекризисный периоды; обоснованы 
возможность и необходимость сочетания в современных эконо-
миках идей и механизмов кейнсианства и монетаризма. 

Ключевые слова: национальная экономика, кейнсианство, 
монетаризм, кризис, механизмы государственного регулирования.  

 
И. Бутенко  
Эволюция и генезис основных концепцій управления персоналом. – С. 20. 

Статья посвящена изучению и систематизации существую-
щих концепций, теорий и практик управления персоналом, пере-
смотру их категориальной базы, формированию методологиче-
ской основы адаптации международного опыта к отечественным 
условиям для обеспечения единства подходов при разработке 
новых форм и методов управления персоналом предприятий. 

Ключевые слова: управление, персонал, концепция, метод, 
предприятие. 

 
А. Веткин 
Институциональный анализ налоговых отношений в Украине. – С. 25. 

Проведен анализ налоговых отношений в Украине, связанных 
с формированием налоговой политики и налогового законодательст-
ва, текущим управлением деятельностью налоговых органов со сто-
роны представителей высших эшелонов государственной власти и 
процессом налогового администрирования. Установлено, что нало-
говые отношения в Украине регулируются в основном не законода-
тельством, а системой устойчивых неформальних правил, или инсти-
тутов. Эти правила стимулируют широкое распространение ухода от 
налогов хозяйствующих субъектов и иерархической коррупции в 
налоговых отношениях. Изложено содержание данных неформаль-
них правил и механизмов принуждения к их исполнению. Показано, 
почему всем участникам налоговых отношений более выгодно со-
блюдать их, а не законодательство. Предложены меры, которые мог-
ли бы способствовать изменению данных правил и повышению за 
счет этого эффективности системы налогообложения в Украине. 

Ключевые слова: Налоги, налоговые отношения в полити-
ческом процессе и в процессе государственного управления, уход 
от налогов, коррупция, неформальные институты. 

 
М. Дейч, В. Компаниец 
Факторы формирования и стимулирования социально ответственного 
поведения личности, бизнеса, общества, государства в Украине. – С. 28. 

В статье представлены результаты экспертного опроса по 
проблемам системного социально ответственного поведения 
человека, общества, бизнеса и государства, который проводился 
Институтом экономики промышленности НАН Украины в конце 
2012 года и в первой половине 2013 года. 

По его результатам определены причины и препятствия нераз- 

витости социальной ответственности в системе общественных отно-
шений в Украине, структурированы факторы, обуславливающие 
формирование социально ответственного поведения личности, обще-
ства, бизнеса, государства. Осуществлено ранжирование обществен-
ных институтов по степени их влияния на развитие социальной ответ-
ственности личности. Оценена весомость побудительных мотивов для 
инициирования и развития социальной ответственности в Украине. 
Оценены вероятные обстоятельства для преобразования социальной 
ответственности в украинском обществе в норму жизни. Обоснованы 
стратегические направления обеспечения становления социальной 
ответственности, которые заключаются в усилении закона и обеспе-
чении неотвратимости применения ответственности за нарушение 
правовых и моральных норм независимо от статуса, а также в проти-
водействии моральной деградации личности и общества, развитии их 
духовно-культурного потенциала и создании условий возрождения 
ментальных для украинского народа христианских ценностей. 

Ключевые слова: социально-ответственное поведение, лич-
ность, бизнес, общество, государство, модернизация, общественные 
отношения, социально-психологические, социально-экономические, 
организационно-управленческие, информационные факторы. 

 
В. Денисов 
Практические аспекты оценки эффективности управления 
вузами и резервов экономии затрат. – С. 35. 

Осуществлен обзор работ, посвященных совершенствованию 
процессов оказания образовательных услуг в высших учебных заведе-
ниях. Выполнен анализ результативности управления деятельностью 
действующих вузов и показаны имеющиеся резервы экономии затрат.  

Ключевые слова: управление, эффективность, оценка, реа-
лизация резервов, затраты, экономия. 

 
М. Дрозач 
Качество профессионального обучения персонала как ключевой фак-
тор активизации экономического потенциала Украины. – С. 37. 

Статья посвящена проблемам обеспечения качества про-
фессионального обучения персонала в Украине. Проанализиро-
вана существующая ситуация и проблемы в сфере профессио-
нального образования и обучения персонала в Украине и даны 
предложения по усовершенствованию системы оценки качества 
профессионального образования и обучения. 

Ключевые слова: экономический потенциал, человеческий 
капитал, обучение взрослых, профессиональное обучение персо-
нала, неформальное обучение. 

 
Н. Жикаляк 
К вопросу об абсолютной ренте в горной промышленности. – С. 41. 

Исследована проблема существования абсолютной ренты в 
горной промышленности. Доказано, что этот вид ренты отсутст-
вует и горные компании могут получать только обычную для 
других отраслей дифференциальную ренту. 

Ключевые слова: рента, абсолютная рента, горная промыш-
ленность. 

 
Н. Заец 
Управление конкурентоспособностью банковского сектора Украины в 
условиях евроинтеграции и кризисных явлений в экономике. – С. 44. 

Рассмотрены направления и факторы конкурентоспособности 
банковского сектора в условиях деятельности иностранных банков 
на финансовом рынке Украины и кризисних явлений в экономике. 

Ключевые слова: финансы, банки, евроинтеграция, ино-
странный капитал, фінансовый кризис, рынок банковских услуг. 

 
А. Кендюхов, Е. Ягельская 
Факторы опережающего экономического развития. – С. 47. 

В статье рассмотрены основные модели экономического 
развития и на основе изучения опыта стран, добившихся быстро-
го экономического успеха, выявлены факторы различных моде-
лей, обеспечившие вклад в эффективность развития экономиче-
ских систем и факторы опережающего экономического развития. 
В результате исследования констатировано отсутствие указанных 
факторов в украинской модели экономического развития. 

Ключевые слова: экономическое развитие, ускорение, опыт, 
факторы, стратегия на опережение. 

 
Т. Кирьян, Н. Шаповал, С. Коваль 
Направления и пути дальнейшего уменьшения объемов безрабо-
тицы в Украине. – С. 51. 

В статье предложены отдельные направления и пути реше-
ния проблем безработицы в Украине с целью ее уменьшения и 
стабилизации рынка труда в процессе реализации социально-
экономической политики государства на современном этапе. Ис-
пользование предложенных подходов даст возможность комплекс-
ной разработки стратегии политики занятости в Украине, нацелен-
ной на дальнейшее снижение объемов безработицы населения. 

Ключевые слова: рынок труда, политика занятости, безработица 
населения, спрос и предложение рабочей силы, государственное регули-
рование, социальная защита, стабилизация экономической конъюнктуры. 
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П. Кливец 
Инновационные методологические подходы  к подготовке специа-
листов для рыночной экономики. – С. 58. 

Обоснована методология формирования системы подготовки в 
вузе специалистов для различных сфер деятельности, которые отвечают 
требованиям современного рынка труда. Предлагается единый ком-
плекс организационно-методического обеспечения, состоящий из сис-
темы 4-х этапного перехода к интерактивным методам и технологиям 
обучения, а также конфигуратора учебных программ, гарантирующих 
адаптивность специалистов и умение творческого принятия решений. 

Ключевые слова: инновационные методологи обучения, 
подготовка специалистов, конфигуратор учебных программ, ак-
тивные методы обучения, интерактивные технологии. 

 
В. Ковалев, Е. Атаева 
Определяющая роль экономического закона оплаты труда в фор-
мировании распределительных отношений в Украине. – С. 62. 

Раскрыт новый методологический подход к количественной 
оценке меры выражения общественных распределительных от-
ношений в Украине в современный период, которые подчинены 
требованиям объективного экономического закона оплаты труда. 

Ключевые слова: распределительные отношения, средняя зар-
плата, закон оплаты труда, человеческий капитал, трудовой потенци-
ал, экономический потенциал, социальная ощутимость оплаты труда. 

 
Ю. Костин, А. Пустовой 
Перспективные структурные изменения в топливно-энергети-
ческом комплексе Украины в контексте ее интеграции в Евро-
пейский союз. – С. 65. 

В статье обоснованы предложения концептуального характера 
по совершенствованию механизмов государственного регулирования 
топливно-энергетического комплекса Украины в перспективе до 2030 
г. в контексте ее евроинтеграции с учетом постепенного изменения 
структуры использования первичных энергоресурсов в экономике. 

Ключевые слова: энергоэффективность экономики, евроин-
теграция Украины, топливно-энергетический комплекс, струк-
турные изменения энергетического сектора. 
 
Г. Крапивина  
Модификационные ряды типологии института занятости. – С. 68. 

Определены теоретико-методологические основания и важ-
нейшие аспекты создания модификационных рядов типологии 
института занятости, для чего исследованы типологические при-
знаки классификационных рядов наглядной области занятости. 
Выявлено значение модификационных рядов типологии институ-
та занятости как основы формирования идеального типа транс-
формации института занятости на современном рынке труда. 

Ключевые слова: типология, типологизация, предметная 
область, занятость, модификационный ряд. 

 
В. Куриляк 
Кластеры и научные парки как движущая сила процветания в 
условиях глобальной экономики. – С. 71. 

Показано, что в мировом хозяйстве происходит развитие но-
вых форм фрагментации, в рамках которых усиливаются интегра-
ционные процессы кластерного типа. Анализируются процессы 
создания и деятельности научных парков. Приводится характери-
стика научных парков «Киевская политехника», «Аэрокосмические 
инновационные технологии», «Киевский университет им. Т. Шев-
ченко», «АГРОЭКО» и технопарков «Текстиль» Херсонского на-
ционального технического университета, «Агротехнопарк» Нацио-
нального университета пищевых технологий, «Яворов» Нацио-
нального университета «Львовская политехника» и другие. 

Ключевые слова: кластер; локальная производственная сис-
тема; научный парк; сильный кластер; технопарк; франчайзинг. 

 
Е. Куриляк 
Развитие в Украине локальных производственных систем кла-
стерного типа. – С. 74. 

Осуществлена оценка уровня нормативно - правового обеспе-
чения формирования локальных производственных систем кластер-
ного типа. Обосновывается, что Украина имеет большие резервы 
создания кластерных систем. Показано, что в разрезе территориаль-
ных образований и отдельных отраслей кластеризация развивается 
неравномерно. Наибольшее распространение они получили в строи-
тельстве, туризме, пищевой и швейной промышленности. Анализи-
руются кластеры, географически расположенные в Донецкой, Ивано-
Франковской, Полтавской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хер-
сонской, Хмельницкой областях и в автономной республике Крым. 
Исследуются кластерные образования приморских и приграничных, 
в том числе трансграничных территорий. 

Ключевые слова: кластер , коэффициент локализации, ло-
кальная производственная сеть, национальный морской кластер, 
регион, трансграничный кластер. 
 
К. Кутикина 
Оценка нетарифных мер регулирования на потенциальных рын-
ках сбыта продукции птицеводства. – С. 77. 

Установлены основные индикаторы развития птицеводства в  

Украине по данным Национальной академии аграрных наук. Прове-
ден сравнительный анализ существующих и рассчитанных импорт-
ных и экспортных квот в рамках национального рынка. На основе 
эконометрической модели спроса на импортные товары было сфор-
мировано модель зависимости объема импорта определенной груп-
пы товаров на конкретном рынке от нетарифных мер регулирова-
ния. Рассчитано адвалорные коэффициенты для наиболее часто 
используемых, по мнению экспертов ЮНКАТД, мер нетарифного 
регулирования внешней торговли продукцией птицеводства. 

Ключевые слова: нетарифные меры регулирования, внеш-
няя торговля, экономико-математическое моделирование, адва-
лорные коэффициенты. 

 
Ю. Лернер 
Теоретические и практические принципы методологии выбора 
наилучшего варианта хозяйственных (экономических) решений. 
Часть 1. Теоретические основы методологии выбора наилучшего 
варианта решения. – С. 81. 

В статье приведены данные о рыночной экономике и ее ин-
струментах, о неопределенности, рисках и кризисах; даны основ-
ные положения теории стоимости, ценообразования и эффективно-
сти; исследуются методологические основы теории расширенного 
воспроизводства и эффективности капитальных вложений; приве-
дены теоретические и практические основы сравнения вариантов 
хозяйственных решений и основные аспекты их оптимизации. 

Ключевые слова: рынок, рыночная экономика, теория 
стоимости, теория расширенного воспроизводства, эффектив-
ность капитальных вложений, оптимизация. 

 
И. Лозинский 
Организация объединений угледобывающих предприятий, разра-
батывающих месторождение на общих шахтных полях. – С. 90. 

Развитый рынок характеризуется интенсивными процессами объ-
единения предприятий. Главным смыслом слияний и поглощений явля-
ется получение синергетического эффекта, который представляет 
собой преимущества от совместной деятельности объединяемых пред-
приятий. Этапы развития интеграционных процессов добывающей 
промышленности существенно отличаются от эволюции интеграции 
других предприятий. В статье определены факторы, влияющие на эф-
фективность объединения компаний, обуславливающие их критерии, и 
их содержательная сущность. Доказано, что в случае объединения не-
скольких шахт можно сформулировать такие основные преимущества: 
(1) уменьшение доли управленческого персонала (в частности, умень-
шается количество сотрудников из таких вспомогательных служб как 
отдел финансов и планирования, бухгалтерского учета, нормирования 
труда и др.); (2) экономия за счет масштаба; (3) увеличение доли рынка.  

Ключевые слова: организация объединений, угледобывающее 
предприятие, месторождение, общие шахтные поля, эффект, экономия. 

 
С. Ляшенко 
Взаємозв’язок та взаємовплив ринків капіталу розвинених країн і 
країн, що розвиваються. – С. 92. 

В статье на основе исторических данных фондовых индек-
сов определена взаимосвязь и взаимовлияние рынков капитала 
развитыхстран (США, Велика Британія, ЕС, Япония), и разви-
вающихся стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Украина) в 
течение 2003-2012 годов. Исследованиебазируется на анализеко-
интеграцииданных и тесте на каузальность. 

Ключевые слова: фондовыйиндекс, корреляция, векторная 
авторегрессия, стационарность, Коинтеграция, каузальность. 

 
М. Мельник, С. Щеглюк  
Подходы классификации метрополитарных функций региональ-
ных метрополий. – С. 95. 

Осуществлен обзор существующих методологических под-
ходов к определению метрополитарности городов-областных цен-
тров (региональныхметрополий) на основе выделения их главных 
функций. Обоснована необходимость классификации метрополи-
тарных функций региональных метрополий и предложен автор-
ский подход к их классификации. Определены основные направле-
ния активизации и развития метрополитарных функций. 

Ключевые слова: функция, метрополизация, региональная 
метрополия. 

 
А. Мирошниченко 
Состояние и перспективы реформирования налоговой системы в 
обеспечении экономической безопасности Украины. – С. 100. 

В статье рассматривается современное состояние налоговой 
системы Украины, его связь с проявлениями иллегальной деятель-
ности, а также потенциальные перспективы ее реформирования с 
учетом обеспечения национальной экономической безопасности. 

Ключевые слова: налоговая система, иллегальная деятель-
ность, бюджет, экономическая безопасность. 

 
Е. Наливайченко 
Влияние информационных систем на эффективность инвести-
ционных процессов на предприятиях. – С. 105. 

В статье исследованы проблемы внедрения информацион-
ных систем при составлении инвестиционных проектов предпри-
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ятий, использования интегральных финансовых показателей эф-
фективности в информационной экономике, методики использо- 
вания математического аппарата для расчѐта рисков. 

Ключевые слова: информационные системы, инвестицион-
ные процессы на предприятиях, прибыльность предприятия в 
информационной экономике. 

 

С. Нездойминов, Н. Андреева  
Концептуальные принципы формирования стратегии диверси-
фикации на предприятиях туристического бизнеса. – С. 108. 

В статье рассмотрены научные  и прикладные подходы отно-
сительно формирования стратегии диверсификации на предприятиях 
туристического бизнеса. Акцентируется внимание на том, что вне-
дрение стратегии диверсификации на предприятиях рекреации и 
туризма может стать одним из важнейших условий экономического 
роста. Проведен анализ предпосылок и особенностей формирования 
стратегии диверсификации на предприятиях туристического бизнеса 
в условиях рыночной трансформации экономики. Предлжены научно 
прикладные подходы относительно формирования стратегии дивер-
сификации деятельности предприятий сферы туризма. 

Ключевые слова: предприятия туристического бизнеса, 
стратегия диверсификации, туристический продукт, управление 
туристическим предприятием. 

 

К. Павлов 
Использование теорий международных экономических отноше-
ний при изучении межрегиональных взаимодействий. – С. 112. 

В статье анализируются вопросы о возможности использо-
вания основных положений важнейших теорий международных 
экономических отношений при изучении межрегиональных со-
циально-экономических взаимодействий. 

Ключевые слова: межрегиональные взаимодействия, тео-
рии, международные экономические отношения, абсолютные и 
сравнительные преимущества. 

 

И. Падерин, Е. Лисенко 
Эффект от создания и использования операционного резервного 
фонда предприятия. – С. 121. 

Статья посвящается созданию и использованию операцион-
ного резервного фонда предприятия. В качестве способа преодоле-
ния риска недостижения заданной доходности следующего произ-
водственного периода предложено создание операционного ре-
зервного фонда предприятия. В работе предложен подход к опре-
делению еффекта от использования операционного резервного 
фонда в течении производственного периода или нескольких про-
изводственных периодов. 

Ключевые слова: резервный фонд, экспоненциальная функ-
ция, сила роста, коэффициент дисконтирования, денежный поток. 

 

Е. Парсяк 
Построение системи управления качеством образовательных 
услуг в структурном позразделении ВУЗа. – С. 124. 

Изменения во внешней среде, возникающие в контексте ин-
теграционных устремлений украинской политической элиты, соз-
дают дополнительные риски для операторов рынка образователь-
ных услуг. Единственно правильной реакцией на них должно стать 
усиление внимания со стороны собственников и менеджмента 
отечественных ВУЗов к имплементации системы всеобщего управ-
ления качеством. Теоретические обобщения и практические нара-
ботки по этому поводу оказались в центре внимания автора статьи. 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, образователь-
ные услуги, рынок образовательных услуг, качество, качество об-
разования, управление качеством, система управления качеством. 

 

О. Покатаева, Е. Селезнева 
Ресурсные платежи как базовые инструменты экономического 
механизма природопользования. – С. 127. 

В статье исследовано современное состояние окружающей 
среды в Украине. Определены мероприятия, осуществляемые с 
целью создания безопасных условий для жизни человека и воспро-
изведения окружающей природной среды,  исследованы особенно-
сти их финансирования. Установлена проблема нехватки средств, 
которые фактически выделяются для финансирования государст-
венных целевых экологических программ. Доказано, что основным 
компонентом экономического механизма природопользования 
являются ресурсные платежи, выявлены недостатки в механизме 
их взимания, и даны рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: ресурсные платежи, экологический налог, 
окружающую среду, рациональное природопользование. 

 

Е. Полуянова 
Украинское разгосударствление в ретроспективе двадцати лет. 
– С. 131. 

Проведен обзор законодательной базы относительно разго-
сударствления и приватизации за годы проведения Украиной 
процесса изменения формы собственности предприятий. Прове-
ден анализ динамики процессов разгосударствления и приватиза-
ции в ретроспективе двадцати лет. Выявлены тенденции относи-
тельно собственности и организационно-правовых форм пред-
приятий по видам экономической деятельности и отраслям про-
мышленности.  Определены  наиболее  привлекательные  по фор- 

мам собственности объекты с точки зрения приватизации. 
Ключевые слова: демонополизация, денационализация, при-

ватизация, государственная и коммунальная форма собственности. 
 

А. Рядно, Я. Хрущ 
Построение интегральных показателей качества жизни населе-
ния города Днепропетровска. – С. 139. 

Построение обобщенного показателя качества жизни насе-
ления города Днепропетровска в сравнении с городами области и 
определение мер по его улучшению. 

Ключевые слова: Качество жизни населения, економико-
математические модели, интегральные показатели качества жиз-
ни населения. 

 
Е. Савельев  
«Новый регионализм» и развитие теоретических аспектов соз-
дания кластеров. – С. 142. 

Рассматриваются сетевые производственные системы, соз-
даваемые и функционирующие на основе кластерных принципов 
организации и кооперации. Развивается теория нового региона-
лизма. Показано, что формирование регионов не ограничивается 
национальными границами, а может включать определенную 
часть территории одной или более стран. Выделяются аспекты 
самоформирования новых и ликвидация имеющихся регионов. 
Допускается возможность создания регионов на территории кла-
стера в рамках действующих административных образований на 
условиях перераспределении функций между ними. Осмыслива-
ются взаимосвязи между геопространством как физическим ат-
рибутом, гомогенным геопространством региональных образова-
ний, киберпространством как геопространством всемирной пау-
тины. В методологическом аспекте кластеры исследуются как 
движущая сила процветания в условиях глобализации. 

Ключевые слова: банкротство регионов; геопространство; 
киберпространство; новый регионализм; сетевое пространство; 
межрегиональная конкуренция; самоформирование регионов. 

 
Г. Семенов, О. Еропутова 
Оценка и анализ финансового состояния акционерного общества. 
– С. 144. 

Рассмотрены вопросы оценки и анализа финансового состоя-
ния акционерного общества «Мотор-Сич». Основными методами 
анализа имущества есть вертикальный и горизонтальный, которые 
применяются к анализу баланса, а также метод финансовых коэф-
фициентов. Анализ финансовой стабильности дает возможность 
оценить готовность предприятия к погашению своих долгов. ПАТ 
«Мотор-Сич» есть независимым с финансовой стороны, и на про-
тяжении трех лет уровень этой независимости растет. 

Ключевые слова: финансовое состояние, анализ оценки, фи-
нансовые коэффициенты, вертикальный и горизонтальный анализ. 

 
Н. Ткаченко 
Пенсионное обеспечение и социальная защита научного (научно 
педагогического) работника. – С. 153. 

В статье исследован стаж научной работы мужчинам, жен-
щинам, назначение пенсий, изменения в научной и научно-
технической деятельности, надбавки за стаж работы, изменения 
для оформлення пенсий, виды оплаты труда, включаемые при 
исчислении пенсий, реформирование пенсионной системы науч-
ных (научно-педагогических) работников. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, научньй работ-
ник, научно-педагогический работник, пенсии, проценты, изме-
нения, реформирование, стаж, мужчины, женщины, годы, науч-
ная деятельность, назначение, возраст. 

 
А. Толмачева, В. Ляшенко, В. Хахулин, О. Якубяк 
Регуляторная политика и усовершенствование бизнес среды в 
Украине. – С. 156. 

Развитой сектор малого и среднего предпринимательства не 
только создает в экономически ведущих странах мира большинст-
во рабочих мест и обеспечивает значительную часть поступлений в 
бюджеты всех уровней. Этот особенный социально-экономический 
сектор является основой среднего класса, высокого общественного 
достатка и открытого демократического общества, поскольку фор-
мирует и поддерживает конкуренцию и плюрализм в сферах эко-
номических и политических отношений, не допускает олигархиза-
цию национальной экономики и государственной власти. 

Ключевые слова: регуляторная политика, предпринима-
тельство, средний класс, экономика, бюджет. 

 
А. Шемяков 
Кластеризация плюс производственная демократия – синергиче-
ский эффект. – С. 165. 

На основании проведенного анализа кластерного подхода и 
действующих форм и методов решения социальных проблем 
установлена взаимосвязь между развитием кластеризации и про-
изводственной демократии, которые в совокупности формируют 
синергический эффект, что позволяет повышать конкурентоспо-
собность предприятий, и обеспечивает социальную безопасность. 

Ключевые слова: Производственная демократия, кластери-
зация, социально-трудовые отношения. 
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B. Andrushkiv, N. Kirich, I. Stoyko, O. Pogaydak, L. Mel'nik 
Іnnovative mechanisms for strengthening the responsibility for finan-
cial and economic activity. – Р. 3. 

The article substantiates the need for the development and im-
plementation of legislative and regulatory means of financial, eco-
nomic and business activities. The suggestions to build the institution-
al framework of the Economic Constitution of Ukraine are given. 

Keywords: economic constitution of Ukraine, regulation, finan-
cial and economic activities, corruption, stagnation, stabilization. 

 
I. Bagrova, E. Yudina  
Role of the innovations in providing of recourse saving at the enter-
prise. – Р. 7. 

The economical essence of innovations and resources of enter-
prise has been disclosed in this article. The analysis of factors, in-
fluencing on the process of resource saving and innovative develop-
ment of industrial enterprises is conducted. The economic mechanism 
of innovative activity, providing the process of recourse saving and 
growth of work efficiency of enterprise is developed. 

Keywords: enterprise, innovative activity, resources saving, or-
ganizational and economic mechanism, analysi. 

 
A. Berezhna 
Problems of financial maintenance of pension fund of Ukraine. – Р. 12. 

In this article pension maintenance is considering like a part of a 
national social obligations system. Problems of financial maintenance 
of pension fund, which are stipulated by special features of united 
national pension insurance system, are researching into the work. In 
the and of the article determining reasons of national pension fund’s 
misbalance and advising some methods of its fixing. 

Keywords: pensions, finance, budget, social insurance. 
 

V. Boreyco 
The possibility of combining in a modern economy ideas keynesianism 
and monetarism. – Р. 17. 

In the article an interdependence of functioning of a build indus-
try and national economy is investigated, that allowed to do the prog-
nosis of the perspective of the development of national economy on 
the nearest years. Important role of internal and external investments 
is defined and stimulant measures with creation of favourable envi-
ronment for their enlisting and sending in a build industry and on 
financing of capital-intensive productions is offered. 

Keywords: national economy, build industry, prognosis, in-
vestments, stimulations, economy growing. 

 
I. Butenko 
The evolution and genesis of the basic concepts personnel manage-
ment. – Р. 20. 

The article is devoted to the study and systematization of exist-
ing concepts, theories and practices of personnel management, review 
their categorical base, the formation of the methodological basis of 
international experience to adapt to domestic conditions to ensure 
consistency of approach in the development of new forms and me-
thods of personnel management businesses. 

Keywords: management, personnel, concept, method, enterprise. 
 

A. Vyetkin 
Institutional analysis of the tax relations in Ukraine. – Р. 25. 

The analysis of tax relations in Ukraine, connected with the forma-
tion of tax policy and tax legislation, the current management of activity of 
tax bodies from the representatives of the higher echelons of state power 
and the process of tax administration. The tax relations in Ukraine are 
regulated mostly not by legislation, but by sustainable informal rules or 
institutions. These rules encourage widespread tax evasion economic 
entities and hierarchical corruption in tax relations. Set out the content of 
data неформальних rules and mechanisms for its enforcement. It is shown 
why all participants of tax relations is more profitable to keep them, and 
not legislation. Proposed measures that could help to change these rules 
and improve the efficiency of the system of taxation in Ukraine. 

Keywords: Taxes, tax relations in the political process and in 
the process of public administration, tax evasion, corruption, informal 
institutions. 

 
M. Deych, V. Kompaniec 
The factors of formation and stimulation of socially responsible beha-
vior of personality, business, society, state in Ukrain. – P. 28. 

The results of the expert survey connected with the regular so-
cially responsible behavior of person, society, business and govern-
ment, which were held by the Institute of Industrial Economics of 

NAS of Ukraine at the end of 2012 and the first half of 2013 are gene-
ralized in the article. 

According to the results of this expert survey the causes of social re-
sponsibility underdevelopment in the system of social relations in Ukraine 
were identified. The main factors in formation of socially responsible 
behavior of person, society, business and government were structured. The 
ranking of social institutions in terms of their impact on the development 
of the social responsibility of the individual were made. The weight of the 
motives for the initiation and development of social responsibility in 
Ukraine was estimated. The probability factors for the conversion of social 
responsibility in Ukrainian society, to make it a way of life, we estimated. 
Strategic directions of guaranteeing of the social responsibility develop-
ment were substantiated. They include such elements as strengthen the 
law, ensuring the inevitability of the application of liability for breach of 
the legal and moral standards regardless of status, as well as making bar-
riers on the way of the moral degradation of the individual and society, the 
development of their spiritual and cultural potential and creating the condi-
tions for the revival of mental Christian values of Ukrainians. 

Keywords: socially responsible behavior, personality, business, 
society, state, modernization, public relations, social-psychological, 
socio-economic, organizational, managerial, information factors. 

 
V. Denisov 
The Practical aspects of estimation of efficiency of management and 
backlogs of the cost saving the institutes of higher. – P. 35. 

The review of the works devoted to improvement of processes 
of rendering educational services in higher educational institutions is 
carried out. The analysis of productivity of management is made by 
activity of operating higher education institutions and available re-
serves of economy of expenses are shown.  

Keywords: management, efficiency, assessment, realization of 
reserves, expense, economy. 

 
M. Drozach 
Occupational training quality as a key factor of activization of Ukrai-
nian economic potential. – P. 37. 

The article devoted to issues of vocational and occupational 
training in Ukraine. Current situation and problems in the sphere of 
occupational and vocational education and training in Ukraine are 
analyzed; propositions to improve the quality assessment system of 
occupational and vocational education and training are given. 

Keywords: economic potential, human capital, adult learning, 
occupational training, VET, non-formal learning, informal learning. 

 
M. Zhykaljak 
On the question of absolute rent in the mining industry. – P. 41. 

The problem of the existence of absolute rent in the mining indus-
try explored.  Proved that this type of rent is absent and the mining com-
panies can receive only basic for the other industries differential rent. 

Keywords: rent, absolute rent, mining industry. 
 

M. Zayets 
Management of competitiveness of the banking sector of Ukraine in 
terms of European integration and economic crises. - P. 44. 

Directions and factors of competitiveness of the banking sector 
in the activities of foreign banks in the financial market of Ukraine 
and of the economic crisis. 

Keywords: finance, banks, European integration, foreign capi-
tal, the financial crisis, the banking services market. 
 
A. Kendyuhov, E. Yagelskaya 
Factors of passing ahead economic development. – P. 47. 

In the article the basic model of economic development is re-
vealed. On the basis of studying the experience of countries that have 
achieved rapid economic success the factors of various models that 
accounted for the contribution to the efficiency of economic systems 
and the factors of advanced economic development are identified. The 
study ascertained the absence of these factors in the Ukrainian model 
of economic development. 

Keywords: economic development, acceleration, experience, 
factors, the strategy ahead of the curve. 

 
T. Kiryan, M. Shapoval, S. Koval’ 
Directions and Ways to Further Reduce Unemployment Volumes in 
Ukraine. – P. 51. 

The article suggests some directions and ways to solve the prob-
lems of unemployment in Ukraine in order to reduce unemployment 
and stabilize the labour market in the process of implementation of 
social and economic policy at the present stage. The proposed ap-
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proaches will enable the development of a comprehensive strategy of 
employment policy in Ukraine, aimed at further reduction of unem-
ployment volumes. 

Keywords: labour market, employment policy, unemployment, 
demand and supply of labour force, government regulation, social 
security, stabilization of the economic conjuncture. 

 
P. Klivec 
Innovative methodological approaches to preparation of specialists for 
a market economy. – P. 58. 

Methodology of forming of the system of preparation in the in-
stitute of higher of specialists is grounded for the different spheres of 
activity, which answer the requirements of modern labour-market. The 
single complex of the organizationally-methodical providing, consist-
ing of the system of 4th a stage passing to the interactive methods and 
teaching technologies, and also configurator of on-line tutorials, gua-
ranteing adaptiveness of specialists and ability of creative acceptance 
of decisions, is offered. 

Keywords: innovative methodologies of teaching, preparation 
of specialists, configurator of on-line tutorials, active methods of 
teaching, interactive technologies. 

 
V. Kovalyov, E. Ataeva 
The crucial role of the economic law of wages in the formation  
of distributive relations in Ukraine. – С. 62. 

The new methodological approach to the quantitative assess-
ment measures has been discovered, that determine public distributive 
relations in Ukraine in the current period, which are subject to the 
requirements of objective economic law of the payment for labor. 

Keywords: distributive relations, the average wage, the law of 
the payment for labour, human capital, labour potential, economic 
potential, social perceptibility of the payment for labor. 

 
Y. Kostin, O. Pustovoy 
Perspective structural changes in fuel and energy complex of Ukraine 
in context of its integration to European union. – P. 65.  

In the article the conceptual proposals to improve the mechan-
isms of state regulation of the fuel and energy complex of Ukraine in 
the run up to 2030 in the context of its European integration, taking 
into account the gradual change in the structure of primary energy use 
in the economy. 

Keywords: energy efficiency of the economy, European integra-
tion of Ukraine, the fuel and energy complex, structural change in the 
energy sector. 

 
G. Krapivina 
Modification rows of tipology of institute of employment. – P. 68. 

Theorist-methodological grounds and major aspects of creation 
of modification rows are certain typology of institute of employment, 
the signs of typology of classification rows of evident area of em-
ployment are for what investigational. The value of modification rows 
of typology of institute of employment as bases of forming of ideal 
type of transformation of institute of employment is exposed at the 
modern market of labour. 

Keywords: typology, tipologization, subject domain, employ-
ment, modification row. 

 
V. Kurylyak 
Clusters and science parks as a driving force for prosperity in the 
global economy. – P. 71. 

It is shown that in the world economy the development of new 
forms of fragmentation happens, in which we can see the intensifying of 
cluster type in integration processes. Processes of creation and activity 
of scientific parks are analized. The characteristics of the science Park 
«Kyiv Polytechnic», «Aerospace innovative technology», «Kyiv Uni-
versity. T. Shevchenko», «AGROEKO» and technoparks «Textiles» of 
the Kherson National Technical University, «Agrotechnopark» National 
University of food technologies, «Yavoriv» National University «Lviv 
Polytechnic», and others are induced. 

Keywords: cluster; local production system; science Park; a 
strong cluster; Technopark; franchising. 

 
Y. Kurylyak 
Development of cluster type local production systems in Ukraine. – 
P. 74. 

Estimation of the level of regulatory support for the formation 
of local production systems of cluster type is made. Ukrainian large 
reserves for clustering are highlighted. It is shown that in the context 
of the territorial entities and individual sectors of clustering the devel-
oping part fostered unevenly. The largest part they spread in construc-
tion, tourism, food and textile industry. Analyzed clusters are geo-
graphically located in Donetsk, Ivano-Frankivsk, Poltava, Odessa, 

Rivne, Kharkiv, Kherson, Khmelnytsky regions and the Autonomous 
Republic of Crimea. The education clusters in the coastal and cross-
border part, including transboundary territories are examined. 

Keywords: cluster , the ratio of localization, local production 
network, the national maritime cluster, the region, transborder cluster. 

 
C. Kutykina 
Evaluation of non-tariff regulatory measures on potential mar- 
kets poultry products. – С. 77. 

The basic indicators of development of the poultry industry in 
Ukraine, according to the National Academy of Agricultural Sciences. 
A comparative analysis of existing and estimated import and export 
quotas within the national market. Based on an econometric model of 
the demand for imports was formed model depending on the volume 
of imports of a certain group of products in a particular market of non-
tariff regulation. Calculated ad valorem rates for the most commonly 
used, non-tariff regulation of foreign trade in poultry. 

Keywords: non-tariff regulation measures, foreign trade, eco-
nomic and mathematical modeling, ad valorem rates. 

 
Y. Lerner  
Theoretical and practical principles of choice methodology of the best 
variant of economic (economic) decisions. Part 1. Theoretical bases of 
choice methodology of the best variant of decision. – P. 81. 

The article provides data on the market economy and its instru-
ments, uncertainty, risks and crises; given the basic positions of cost, 
pricing and efficiency; explores the methodological foundations of the 
theory of expanded reproduction and efficiency of capital investments; 
theoretical and practical bases of comparison results of economic 
decisions and considerations for optimizing them. 

Keywords: market, market economy, value theory, theory of 
expanded reproduction, efficiency of capital investments, optimizing.  

 
I. Lozinskiy 
Organization of mergers of coal enterprises mining mutual coal fields. 
– P. 90. 

Mature market is characterized by intense mergers of enterpris-
es. The main purpose of mergers and acquisitions is to obtain a syner-
gistic effect, which represents benefit from collaboration of enterpris-
es being merged. Stages of integration processes development in the 
mining industry are quite different from the evolution of other enter-
prises integration. The paper identifies factors that influence the effec-
tiveness of enterprises merger, reveals condition criteria and their 
essence. Author proves that there are main advantages to be outlined 
in case of formation of several mines association: (1) reduction in the 
proportion of administrative staff (in particular, reducing the number 
of employees of such support services as finance and planning de-
partment,  factory accounting sector, work measurement section, etc.), 
(2) economies of scale, (3) an increase in market share.  

Keywords: organization of mergers, coal mining company, 
mine, mine mutual field, effect, economies. 

 
S. Lyashenko 
Intercommunication and Interconnection of Capital Markets of the 
Developed and Countries With Emergin Markets. – С. 92. 

The study defines the relationship and interaction of the capital 
markets of developed countries (U.S., UK, EU, Japan) and developing 
countries (Brazil, Russia, India, China, Ukraine) on the basis of histor-
ical data of stock indices during the 2003 - 2012 period. The study is 
based on cointegration analysis and the causalitytest. 

Keywords: stock index, correlation, vector autoregression, sta-
tionary, cointegration, causality. 

 
M. Melnyk, S. Schehlyuk  
Approaches to the classification metropolitan functions regional  
metropolitan. – Р. 95. 

Made the survey of existing methodological approaches to de-
termining metropolitan city-regional centers (regional metropolises) 
based on the allocation of their main functions. The necessity of clas-
sification functions metropolitan regional metropolises and proposed 
architectural approach to their classification. The basic directions of 
intensification and development metropolitan functions are identified.  

Keywords: function, metropolisation, regional metropolis. 
 

O. Miroshnichenko 
Status and prospects of reforming the tax system to ensure the eco-
nomic security of Ukraine. – Р. 100. 

This article analyzes the current state of the tax system of 
Ukraine and its relationship with displays illegal activities, and poten-
tial prospects of reform in view of national economic security. 

Keywords: tax system, illegal activities, budget, national eco-
nomic security. 
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E. Nalivaychenko 
The impact of information systems on the efficiency of investment 
processes in enterprises. – Р. 105. 

In the article there are researched the problems of implementa-
tion of information systems in the investment projects work-out, the 
use of integrated financial indicators of efficiency in the information 
economy, methods of using mathematical tools for risk calculation.  

Keywords: information systems, investment processes in enter-
prises, the profitability of companies in the information economy. 

 
S. Nezdoyminov, N. Andryeyeva 
Conceptual foundations of diversification strategy for tourism busi-
ness enterprises. – P. 108. 

The article deals with scientific and practical approaches to the 
strategy of diversification of the business tourism. The attention that 
the implementation of the strategy to diversify the business of 
recreation and tourism can become one of the most important condi-
tions for economic growth. The analysis of the conditions and charac-
teristics of the strategy to diversify the business tourism in a market 
economy transformation. The proposed research and applied ap-
proaches to the strategy of diversification of tourism enterprises.  

Keywords: tourism enterprise, the strategy of diversification, 
tourism product, tourism management. 

 
K. Pavlov 
Use of theories of the international economic relations when studying 
interregional interactions. – P. 112. 

In article questions of possibility of use of basic provisions of 
the major theories of the international economic relations are analyzed 
when studying interregional social and economic interactions. 

Keywords: interregional interactions, theories, international 
economic relations, absolute and comparative advantages. 

 
I. Paderin, O. Lisenko 
Effect from creation and use of the operating system of accruals of 
enterprise. – С. 121. 

The article devoted on investigation into the issue of creation and 
employment of a firm’s operating surplus fund. Creation of a firm’s 
operating surplus fund is set forward as an instrument of surmounting 
the risk of unattainability of a firm’s designated profitableness for next 
industrial period. The authors suggest an approach brought forward in 
order to estimate the effect of resorting to operating surplus fund in the 
course of either one or several industrial periods. 

Key words: surplus fund, exponential function, increase power, 
discount coefficient, cash flow. 

 
K. Parsyak 
Creation of the system of managemevt of educational services quality 
in a structural subdivision of university. – С. 124. 

Changes in the external environment arising in the context ofin-
tegrational aspirations of Ukrainian political elite are creatingaddi-
tional risks for the operators of the market of educationalservices. The 
only proper response should be a greater emphasis on thepart of own-
ers and managers of domestic higher educationalinstitutions with 
respect to implementation of a system of totalmanagement of quality. 
Theoretical generalization and practicalachievements in this regard are 
in the focus of attention of theauthor of this article. 

Key words: higher educational institution, educational services, 
market of educational services, quality, quality of education, quality 
management, system of quality management. 

 
O. Pokatayeva, E. Seleznevа  
Resource payments as a basic tool of economic mechanism of nature. – 
P. 127. 

This paper investigates the current state of the environment in 
Ukraine. The measures undertaken to create a safe environment for 
human life and reproduction of the natural environment and the pecu-
liarities of their funding. Found the problem to lack of funds actually 
allocated to finance the state Environmental Programs. It is shown that 
the main component of the economic mechanism of nature is a re-
source payments, revealed deficiencies in the mechanism of their 
collection, and provided recommendations to address them. 

Keywords: Resource fees, environmental taxes, the environ-
ment, and environmental management. 

 
E. Poluyanova 
Ukrainian denationalization in the retrospective view of twenty years. 
– Р. 131. 

A review of the legislative framework on privatization for the 
years of Ukraine's process of changing ownership of enterprises. The 
analysis of the dynamics of the process of privatization in retrospect 
twenty years. The trends regarding ownership and legal forms of en-

terprises by economic activity and by industry. Identify the most at-
tractive objects by ownership from the point of view of privatization. 

Keywords: demonopolization, denationalization, privatization, 
state and communal pattern of ownership. 

 
A. Riadno, Ya. Khrushch 
Construction of integral indexes of quality of life of population of city 
of Dnipropetrovsk. – P. 139. 

Construction of the generalized index of quality of life of popu-
lation of city of Dnipropetrovsk by comparison to the cities of area 
and determination of measures on his improvement. 

Keywords: Quality of life of population, економико-
математические models, integral indexes of quality of life of population. 

 
Ye. Savelyev 
«New regionalism» and the development of theoretical aspects of clus-
ters establishment. – P. 142. 

The network production systems, which are created and function-
ing on the basis of cluster principles of organization and cooperation are 
discussed. The theory of new regionalism is developed. It is shown that 
the formation of regions is not limited by national boundaries, and can 
include certain part of the territory of one or more countries. The aspects 
of self-form of new and liquidation of existing regions are highlighted. 
Possibility of the regions creation on territory of the cluster in the 
framework of the existing administrative units on terms of the redistribu-
tion of functions between them are conceded. Relationship between 
geospace as a physical attribute, homogeneous geospace of regional 
formations, cyberspace as geospace of world wide web are compre-
hended. In the methodological aspect clusters are investigated as a driv-
ing force for prosperity in the context of globalization. 

Keywords: regions bankruptcy; geospace; cyberspace; new re-
gionalism; network space; the interregional competition; the own 
formation of regions. 

 
G. Semenov, O. Eroputova 
Assessment and analysis of a financial condition of joint-stock compa-
ny. – Р. 144. 

Questions of an assessment and the analysis of a financial con-
dition of Motor Sich joint-stock company are considered. The main 
methods of the analysis of property is vertical and horizontal which 
are applied to the balance analysis, and also a method of financial 
coefficients. The analysis финансово1й stability gives the chance to 
estimate readiness of the enterprise for repayment of the debts. The 
stalemate of «Motor Sich» is independent from financial side, and for 
three years level of this independence grows. 

Keywords: financial condition, assessment analysis, financial 
coefficients, vertical and horizontal analysis. 

 
N. Tkachenko 
Pension providing and social defence of research (scientifically peda-
gogical) worker. – С. 153. 

In the article research the experience of scientific work to men, 
women, the appointment of pensions, changes in scientific and tech-
nological activities, bonuses for length of service, changes to the de-
sign of pensions, wage types to be included in the calculation of 
pensions, pension reform science (research and teaching) employees. 

Keywords: pensions, scientist, scientific and pedagogical work-
ers, pensions, interest, change, reform, experience, men, women, 
years, scientific activity, appointment, age. 

 
G. Tolmacheva, V. Lyashenko, V. Khakhulin, O. Yakubyak 
Regulator Policy and Improvement of the Business-environment in 
Ukraine. – Р. 156.  

The developed sector of small and middle enterprise not only 
creates in the economic leading countries of the world most workplaces 
and provides considerable part of entering budgets of all of levels. This 
special socio-economic sector is basis of middle class, high public suffi-
ciency and opened democratic society, as forms and supports a competi-
tion and pluralism in the spheres of economic and political relations, shuts 
out олигархизацию of national economy and state power. 

Keywords: regulator policy, enterprise, middle class, economy, 
budget. 

 
O. Shemyakov 
Clusterization plus production democracy – sinergistical effect. – Р. 165. 

On the basis of the conducted analysis of cluster approach and 
operating forms and methods of decision of social problems intercom-
munication is set between development of clusterization and production 
democracy, which in an aggregate form a sinergistical effect, that allows 
to promote the competitiveness of enterprises and provides social safety. 

Keywords: Production democracy, clusterization, sociallabour 
relations. 
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