ІНВЕСТИЦІЇ:

ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

№ 24 грудень 2011 р.

У НОМЕРІ:

Економічна наука
Гончаренко О. В.

Економічна сутність інновацій та джерела їх формування ........................................................................................................ 4

Гахраманов Вюгар Рашид оглы
Управление инновационными процессами в производственной сфере .................................................................................. 7

Мігус І. П., Лаптєв С. М.
Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства
при організації випуску та публічного розміщення акцій ........................................................................................................ 10

Савелко Т. В.
Структура елементів банківської системи та їх взаємозв'язок ............................................................................................... 16

Стояненко І. В., Комариста О. І.
Досвід державного регулювання інвестиційних процесів у розвинутих країнах та перспективи
його використання в економіці України ......................................................................................................................................... 20

Литовченко М. В.
Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання
з урахуванням активізації процесів злиття і поглинання підприємств в Україні .............................................................. 24

Пенцак С. П.
Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку ............................................................................................................................... 28

Сейфоллахи Моджтаба
Исламская страховая система и её особенности ......................................................................................................................... 33

Верховод І. С.
Інформатизація національної економіки й проблеми збалансування професійно-кваліфікаційної
структури попиту і пропозиції на ринку праці ............................................................................................................................ 36

Абдуллаев Камил Халиг
Производительность труда как фактор повышения эффективности производства на предприятии ........................ 41

Цалько Ю. М.
Проблеми пошуку альтернативних джерел фінансування діяльності приватних вищих навчальних
закладів в Україні .................................................................................................................................................................................. 45

Сидоренко П. О.
Передумови появи міжнародних тенденцій дестабілізації фондових ринків ..................................................................... 49

Ареф'єв В. О.
Інтегральне оцінювання рівня фінансової безпеки підприємств ............................................................................................ 55

Кондрашевська О. Г.
Концептуальний підхід до формування механізму фінансового управління підприємствами машинобудування ..... 57

Ткаченко В. В.
Мікроімітаційне моделювання впливу системи оподаткування на економічні результати діяльності
підприємств ............................................................................................................................................................................................. 61

Державне управління
Шевченко Н. І.

Сучасні інструменти державної інвестиційної політики ........................................................................................................... 66

Сорока М. П.
Формування організаційно-економічного механізму інноваційної-інвестиційної діяльності регіону ....................... 70

Прохоренко О. Я.
Механізм подолання корупції на шляху до євроінтеграції України ..................................................................................... 74

Гаман П. І.
Функції держави щодо постановки фундаментальних завдань у промисловості ............................................................. 78

Драган І. О.
Методологія державного управління процесами модернізації житлово-комунального господарства:
початковий етап ..................................................................................................................................................................................... 81

Сіцінська М. В.
Передумови виникнення недоліків системи демократичного цивільного контролю над правоохоронними
органами України .................................................................................................................................................................................. 84

Новаченко Т. В.
Проблема авторитету в політичній філософії античності ........................................................................................................ 87

Паращенко Л. І.
Вивчення ефективності системи загальної середньої освіти України .................................................................................. 91

ІНВЕСТИЦІЇ:

ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

№ 24 грудень 2011 р.

У НОМЕРІ:

Державне управління
Полякова Л. І.

Аналіз конституційного механізму взаємодії законодавчої і судової влади в Україні (1996—2004 роки) ................ 96

Надоша О. В.
Державне системне управління як інституціонально-оптимізаційний механізм забезпечення переходу
до сталого інноваційного розвитку ................................................................................................................................................ 100

Шойко В. А.
Проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності органів державного управління в сфері
цивільного захисту .............................................................................................................................................................................. 105

Слабкий В. Г., Кризина Н. П.
Загальнодержавна програма розвитку медико-санітарної допомоги як важливий державний план
покращення медичної допомоги населенню України ............................................................................................................... 108

Поспєлова Т. В., Матюрин І. В.
Стан та охорона здоров'я населення України в контексті людського розвитку ............................................................. 112

Кузьмінський П. Й.
Реформування медсестринської освіти в Україні — вимога часу
(до проблеми державного управління системою підготовки медичних сестер) .............................................................. 115

Беглиця В. П.
Механізми формування засад державної промислової політики відносно суднобудівної галузі ............................. 118

Васюк Ю. М.
Основи податкового контролю в контексті Податкового кодексу України ..................................................................... 122

Бондар В. С.
Інституційні основи розвитку корпоративних відносин в економіці трансформаційного типу ................................. 130

Совівський О. М.
Особливості формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України ................... 133

Кормілецький О. М.
Державне регулювання процесу реалізації права громадян на інформацію .................................................................... 136

Кондратьєва Д. О.
Теоретичні засади державного регулювання у сфері використання природних ресурсів ........................................... 139

Зейналова Эльмира Шахмар
Проблемы финансирования местного самоуправления в Азербайджане ......................................................................... 143

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ:

— відомості про автора (авторів): ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, вчений ступінь, посада і місце роботи, службова
і домашня адреси (з поштовим індексом), контактний телефон;
— УДК;
— назва статті мовою оригіналу та англійською мовою;
— коротка анотація (2—4 речення) мовою оригіналу та англійською мовою;
— ключові слова;
— текст статті повинен мати такі необхідні елементи: вступ (формулюється наукова проблема, ступінь її вивченості, акту
альність тієї частини проблеми, якій присвячена стаття), постановка задачі (формулюються мета і методи дослідження), резуль
тати (викладається система доведень запропонованої гіпотези, обгрунтовуються наукові результати), висновки (вказується нау
кова новизна, теоретична і практична значущість результатів дослідження, перспективи подальших розробок з цієї теми). Розді
ли повинні бути виділені;
— обов’язковий список використаних джерел у кінці статті;
— обсяг статті — 12—25 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків);
— шрифти найпоширенішого типу, текстовий шрифт та шрифт формул повинні бути різними;
— ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорнобілому вигляді. Посилання на ілюстрації в тексті
статті обов’язкові. До графіків та діаграм мають бути подані таблиці, на основі яких вони збудовані;
— разом із друкованою статтею треба подати її електронний варіант на CD носії або електронною поштою. Файл статті
повинен бути збережений у форматі DOC для MS Word. Схеми, рисунки та фотографії слід записувати окремими графічними
файлами форматів TIF, BMP, JPG, в імені яких зазначається номер ілюстрації у статті, наприклад pict 4.tif.
Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті
(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.
Адреса редакції: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29
для листування: 04112, м. Київ, а/с 61; economy_2008@ukr.net
Тел.: (044) 458 10 73, 223 26 28, 537 14 33

