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Передмова
Видання
покажчика

науково-допоміжного

присвячено

85-річчю

анотованого

від

дня

бібліографічного

заснування

Харківського

національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
Мета

даного

покажчика

–

ознайомити

читачів

з

науковими

дослідженнями вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця. До складу покажчика увійшли
дисертації, які були захищені в університеті протягом 68 років (1947-2015).
Бібліографічні описи дисертацій згруповані у хронологічному порядку,
що надає можливість простежити динаміку розвитку науково-дослідної
діяльності вчених, у межах року – в алфавіті прізвищ авторів. До опису
дисертацій додаються анотації, які повніше розкривають зміст наукових
досліджень.
Бібліографічний

опис надано

згідно

з

ДСТУ ГОСТ

7.1:2006

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання», ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12–93
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие
требования и правила».
Додатково надається іменний допоміжний показчик (для покращення
інформаційного пошуку).
Створений

покажчик

призначений

насамперед

для

науковців,

викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які
цікавляться науковими дослідженнями у сфері економічних наук.
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Бібліографія дисертаційних робіт

1947
1. Левитский П. А.
Календарное планирование переменно-прямоточной
линии в механических цехах : дис. ... канд. тех. наук /
Левитский П. А. – Х., 1947. – 229 с. – Библиогр. : с. 238–
241
В
работе
рассмотрены
следующие
вопросы:
организационные
особенности
календарного
планирования и серийно-прямоточных линий, приведена
классификация типов календарного планирования
поточного производства; требования, предъявляемые к
технологическому процессу со стороны органов
календарного планирования, методические указания по
расчету партий; стандарт-план, его роль, значение и
техника составления при работе на переменно и серийнопрямоточных
линий;
сменное
планирование
и
оперативный учет.

2. Сатановский Л. А.
Организация производства по регламентированному
графику при добыче металлургических известняков : дис.
... канд. экон. наук / Сатановский Л. А. – Х., 1947. – 128 с.
Отмечается, что организация работы по графику,
особенно в условиях механизированного производства,
побуждает каждого рабочего, командира производства к
четкости в работе и тем самым поднимает на новую,
более высокую ступень всю организацию производства и
труда, открывает широкие возможности для перехода от
успехов о дельных стахановцев к коллективной
стахановской работе. Одним из самых существенных
условий организации производственного процесса по
графику, является строгая взаимоувязка отдельных
звеньев
производства,
чему,
обычно,
должна
предшествовать глубокая продуманность самого процесса
работы, технического распорядка и режима работы.

3. Сект П. Е.
Технико-экономические основы развития
неметаллургического коксования в СССР : дис. ... канд.
экон. наук / Сект П. Е. – Х., 1947. – 260 с. – Библиогр. : с. –
253–260
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В работе всесторонне рассмотрены технико-экономические
основы
развития
неметаллургического
коксования: вопросы применения неметаллургического
кокса в различных областях народного хозяйства и
использование коксового газа; особенности экономики
неметаллургического коксования и его сырьевая база;
масштабы, размещение заводов и эффективность развития
неметаллургического коксования.

4. Халабузарь Г. О.
Теплотехнические основы сушки и разогрева коксовых
печей : дис. ... канд. техн. наук / Халабузарь Г. О. – Х.,
1947. – 502 с. – Библиогр. : с. 501 – 502
Настоящая работа
ставит
себе целью
дать
теплотехнические основы сушки и разогрева коксовых
печей, и является итогом теоритической и практической
работы автора в течение ряда лет. Автор имеет право
назвать данную работу теплотехническими основами
сушки и разогрева коксовых печей на том основании, что
она является первой обещающей теоретической работой в
этой отрасли.

5. Штец К. А.
Резервы производительности толсто-и среднелистовых
прокатных станов : дис. ... канд. технич. наук / Штець К. А.
– Х., 1947. – 265 с.
Настоящая работа, рассматривает один из важнейших
видов металлургического производства – производство
толстолистовой стали и имеет своей первой задачей
выявить, на примере ряда листопрокатных станов,
конкретные
причины
пониженной
их
производительности, определить степень использования
мощностей
основного
прокатного
оборудования,
запроектировать
основные
технические
и
организационные
мероприятия
для
устранения
недостатков в производстве, установить величину
производственных резервов станов и определить
возможное повышение уровня производства толстых
листов.

1948
6. Киян Е. А.
Борьба трудящихся с немецкими оккупантами на
территории Харьковской области в 1941-43 гг. : дис. ...
канд. экон. наук / Киян Е. А. – Х., 1948. – 181 с.
Работа ставит своей задачей показать основные формы
борьбы, ее массовый характер. Отражается героизм
народа, который во имя любви к своей Родине совершал
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невиданные подвиги. Отмечается, что борьба на
Харьковщине
имела некоторые специфические
особенности, которые вытекали в основном из того
положения в котором находилась Харьковская область во
время войны.

7. Кононенко В. В.
Организация производственного процесса при поточной
работе в механических цехах заводов серийного
производства : дис. ... канд. экон. наук / Кононенко В. В. –
Х., 1948. – 244 с.
В работе отмечается, что роль машиностроения во всем
народном хозяйстве чрезвычайно велика. Внедрение
новой техники, прогрессивной технологии и поточной
организации производства сыграет большую роль в
использовании внутренних ресурсах, в обеспечении
экономного расходования
сырья,
в повышении
рентабельности производства.Внедрение хозяйственного
расчета еще в большей степени стимулирует
производство к переходу на поток к более экономически
эффективной работе в машиностроении.

8. Самет И. М.
Экономика использования агломерата в доменной плавке
: дис. ... канд. экон. наук / Самет И. М. – Х., 1948. – 164 с. –
Библиогр. : с. 162–164
Задачей настоящей работы является установление
технико-экономической эффективности агломерации
пылеватых руд, и колошниковой пыли и использования
агломерата в доменной плавке, а также экономическое
обоснование использования в доменных печах агломерата
с высоким содержанием так называемого «самоплавкого
агломерата»

1949
9. Зашквара В. Г.
Организация приема и хранения угля на
коксохимических заводах : дис. ... канд. техн. наук /
Зашкара В. Г. – Х., 1949. – 317 с. + 7 с. – Библиогр. : с. 1–7
Настоящий труд преследует цель на основе анализа
работы
существующих
заводов,
произведенных
исследований в области организации углеприема и
хранения угля и шихты в углеподготовительных цехах
коксохимических заводов сформулировать основные
принципы организации приема и хранения угля и шихты
и разработать основные положения по выбору
целесообразного типа, размеров и конструкции
углеприемных устройств, бункеров и угольных башен.
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10. Игнатович М. А.
Особенности проектирования в организации потока в
механических цехах с серийным производством : дис. ...
канд. тех. наук / Игнатович М. А. – Х., 1949. – 266 с. –
Библиогр. : с. 250–256
В работе раскрывается и показывается прогрессивных
характер таких мероприятий как нокментрация обработки
в современных операциях, имеющих широкое применение
в переменном потоке, в противоположность ряду авторов,
дающих этим определение чисто
механическое
толкование.

11. Коток М. Б.
Метод измерения производительности труда на
предприятиях черной металлургии в нормативном рабочем
времени : дис. ... канд. экон. наук / Коток М. Б. – Х., 1949. –
224 с. – Библиогр. : с. 217–224
Итоги этой работы, по заключению завода и
Министерства, подтвердили как правильность, так и
практическую
ценность
для
металлургической
промышленности
предложенного
метода
учета
производительности труда в нормативном рабочем
времени, призванного служить на предприятиях весьма
существенным дополнением к основному - ценовому
методу.

1950
12. Дворников А. И.
Хозрасчет в литейных цехах машиностроительных
заводов : дис. ... канд. экон. наук / Дворников А. И. – Х.,
1950. – 241 с. – Библиогр. : с. 241–249
Разработанные и предложенные в настоящей работе
основные положения по хозрасчету и методика
калькулирования литья были внедрены на Харьковском
машиностроительном заводе «Монолит» в ІV квартале
1943 года, при переводе литейного цеха на хозрасчет. В
техпромфинплане завода на 1949 год ( впоследствии – и
на 1959год) себестоимость отливок и комплекта их на
отдельные машины была также рассчитана по
предлагаемой методике калькуляции.

13. Поляков Н. Е.
Кооперирование в машиностроительной
промышленности г. Харькова : дис. ... канд. экон. наук /
Поляков Н. Е. – Х., 1950. – 254 с. – Библиогр. : с. 249–252
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Исследовано
развитие
специализации
и
кооперирования
в
машиностроительной
промышленности; подробно исследованы производственные
связи каждого из 10 машиностроительных заводов
Харькова по деталям и узлам, чугунному литью,
стальному
литью,
цветному
лисью,
паковкам,
инструментам и крепежным деталям с другими
предприятиями СССР. По каждому заводу подробно
рассмотрено какая продукция, в каком количестве в
процентах к общему объему кооперирования, принятому
за 100процентов и из каких городов поступает в порядке
кооперирования.

14. Штейнберг А. А.
Нормирование и планирование цеховых расходов в
основных цехах машиностроительных заводов (в условиях
крупно-серийного и массового производства) : дис. ... канд.
экон. наук / Штейнберг А. А. – Х., 1950. – 238 с. –
Библиогр. : с. 232–237
В настоящей работе делается попытка дать техникоэкономическое обоснование методики нормирования и
планирования ряда важнейших статей цеховых расходов в
основных (механических) цехах машиностроительных
заводов крупносерийного и массового производства.
Задача работы заключается в. том, чтобы наметить
определенные пути исследования и определить
принципиальные основы, порядок и метода нормирования
затрат, входящих в состав цеховых расходов.

1951
15. Блейз А. М.
Производственное кооперирование паровозоремонтных
заводов, как фактор снижения себестоимости продукции :
дис. ... канд. экон. наук / Блейз А. М. – Х., 1951. – 226 с. –
Библиогр. : с. 221–226
Целью настоящей работы является исследование организации производства на паровозоремонтных заводах и
установление влияния их дальнейшей специализации и
производственного
кооперирования
на
снижение
себестоимости продукции. Основным методом разработки
и решения поставленной цели принят метод техникоэкономического исследования.

16. Карпенко Б. П.
Организация использования основных забойных машин
на шахтах Донецкого бассейна : дис. ... канд. экон. наук /
Карпенко Б. П. – Х., 1951. – 204 с. – Библиогр. : с. 197– 202
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Кратко изложены вопросы механизации угледобычи и
использования забойных машин; произведен анализ
фактического использования врубмашин на основных
шахтах Донбасса, разрабатывающих пологопадающие
пласты, освещен передовой стахановский опыт и, на этой
основе, исследованы возможные пути повышения их
производительности; исследованы условия повышения
производительности гордости техники - комбайнов
"Донбасс", созданных творческими усилиями инженеров,
ученых и рабочих в годы послевоенной пятилетки.

17. Манов М. Г.
Исследование некоторых физических процессов,
происходящих в рабочем теле мощного высоковакуумного
насоса : дис. ... канд. тех. наук / Манов М. Г. – Х., 1951. –
165 с. – Библиогр. : с.213–214
Показаны существующие экспериментальные и
аналитические методы определения скорости паровой
струи, даны специально разработанные формулы для
аналитического расчета скорости и расхода, если поток
состоит не из перманентного газа, а из влажного пара.
Обсуждены достоинства и недостатки существующих
методов
измерения
малых
давлений
легко
конденсирующихся паров при высокой температуре.

18. Стариков Л. А.
Основные вопросы выбора рационального режима
работы шахт и участков : дис. ... канд. экон. наук /
Стариков Л. А. – Х., 1951. – 207 с. – Библиогр. : с.200–207
Предлагаемая работа -"Основные вопросы определения
рационального режима работы шахт и участков", не
претендуя на исчерпывающее решение этого вопроса,
Делается попытка установить основные принципы
определения наиболее эффективных режимов работы
шахт и лав, в зависимости от степени освоения
главнейших горно-технических факторов производства, и
показать причины, определяющие ту или иную форму
режима работы. Правильно выбранная норма режима
работы
должна
способствовать
более
полному
использованию существующих мощностей в угольной
промышленности и привести к росту добычи, к
повышению производительности труда, к снижению себестоимости угля.
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1952
19. Макарова Г. М.
Хозрасчет механических цехов машиностроительного
предприятия : дис. ... канд. экон. наук / Макарова Г. М. –
Х., 1952. – 264 с. – Библиогр. : с. 257–264
Отмечено возрастающее значение внутризаводского
хозяйственного расчета как средства организации
широких
масс
рядовых
рабочих, техников
и
руководителей производства в борьбе за улучшение
качественных показателей работы, за овладение методами
экономного
хозяйствования.
Задачи
дальнейшего
укрепления хозрасчета на предприятии заключается в
углублении системы внутризаводского хозрасчета, в
доведении хозрасчетных показателей до каждого цеха,
участка и рабочего места. Для этого необходимы строгое
согласование и увязка хозрасчетных показателей во всех
звеньях
производства,
технически
обоснованное
планирование и достоверный учет этих показателей, методически
правильное
определение
результатов
производственной и хозяйственной деятельности.

1953
20. Коновалов А. Г.
Организация работы машиностроительного предприятия
на основе передовых методов труда : дис. ... канд. экон.
наук / Коновалов А. Г. – Х., 1953. – 219 с. – Библиогр. : с.
217–219
Обобщен опыт работы предприятия, построенный на
применении передовых методов труда как отдельных
новаторов производства, так и целых производственных
коллективов – бригад, участков, цехов и завода в целом.
Автор настоящей работы, будучи десять лет директором
Харьковского велозавода, обобщил опыт организации
массового производства велосипедов на основе внедрения
передовых методов труда, т.к. эти метода явились
единственным путем для скорейшего восстановления и
развития предприятия, разрушенного в период войны.

21. Кулиш С. А.
Планирование и организация снабжения шахт
крепежными материалами : дис. ... канд. экон. наук /
Кулиш С. А. – Х., 1953. – 197 с. + 7 с. – Библиогр. : с. 1–7
Отмечено, что четкое планирование и организация
снабжения шахт крепежными материалам, в соответствии
с их экономической целесообразностью в тех или иных
условиях, является важнейшим условием, бесперебойной
и рентабельной работы угольных предприятий. В данной
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работе автор стремился помочь работникам органов
снабжения в решении указанной задачи, используя при
этом литературные источники, опыт работы передовых
трестов, шахт и участков, а также свои расчеты и
предложения.

22. Носач И.П.
Организация выполнения плана по заказам на
непрерывных тонколистовых станах : дис. ... канд. экон.
наук / Носач И. П. – Х., 1953. – 223 с. – Библиогр. : с. 219–
222
Отмечено, что для обеспечения ритмичной работы
непрерывных тонколистовых станов и равномерного
выпуска листа по заказам, необходимо улучшить систему
планирования производства, снабжения и потребления
листового металла в межотраслевом разрезе и
упорядочить подготовку производства и обеспечение
прокатних цехов полуфабрикатами. Правильное решение
этих вопросов с учетом взаимообусловленности работы
листопрокатних станов и заводов- потребителей их
продукции,
обеспечит
ликвидацию
больших
народнохозяйственных потерь аз-за неувязок в системе
планирования производства и потребления листового
металла и недостатков в работе самих предприятий. Тем
самим будет создана возможность выпуска значительно
большего количества продукции и дальнейшего снижения
ее себестоимости, как на машиностроительных, так и на
металлургических предприятиях.

1954
23. Галушко С. А.
Оборотные средства угольных шахт и пути ускорения их
оборачиваемости (в условиях треста "Шахтантрацит"
комбината Ростовуголь) : дис. ... канд. экон. наук /
Галушко С. А. – Днепропетровск, 1954. – 228 с. –
Библиогр. : с. 220–228
Исследован состав и структура оборотных средств
угольных шахт; определены основные факторы
оборачиваемости оборотных средств угольных шахт и
систематизации их в целях разработки мероприятий,
обеспечивающих
ускорение
оборачиваемости
высвобождения оборотных средств; исследовано влияние
главнейших факторов на оборачиваемость и размеры
средних остатков оборотных средств угольных шахт; на
основе анализа состава, структуры и факторов
оборачиваемости оборотных средств угольных шахт,
определены основные пути ускорения оборачиваемости и
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высвобождения оборотных средств в условиях треста
«Шахтантрацит» комбината Ростовуголь.

24. Золотарев А. Н.
Изучение и обобщение передовых методов труда в
машиностроении СССР : дис. ... канд. экон. наук /
Золотарев А. Н. – Х., 1954. – 268 с. + 8 с. – Библиогр. : с. 1–
8
Целью настоящей работы является изучение и обобщение передовых методов труда, как одного из важнейших
факторов
роста
производительности
труда
в
социалистическом обществе. В работе рассмотрены
некоторые важнейшие методы изучения и обобщения
передовых методов труда, применяемых новаторами
машиностроения. Исследование в работе направлено не
столько на описание и классификацию, сколько на
разработку способов, помогающих обосновать с точки
зрения экономической эффективности применение тех
или иных передовых методов труда.

25. Кугушев М. Ф.
Экономика использования агломерированных
керченских руд в доменной плавке : дис. ... канд. экон.
наук / Кугушев М. Ф. – Х., 1954. – 203 с. – Библиогр. : с.
198–203
Установлена технико-экономическая целесообразность
и
уровень эффективности
переплавки керченских
агломерированых руд в доменных печах по сравнению с
криворожской рудой, выражающиеся в значительном
улучшении всех технико-экономических показателей
работы доменных печей, в снижении себестоимости
фосфоритного чугуна. Вместе с этим в работе
показывается народнохозяйственное значение вопроса
использования керченских агломерированных руд в
доменной плавке, по линии снижения капитальных затрат
на строительство предприятий черной металлургии
смежных с ней отраслей производства, сокращения
объема перевозок железнодорожным и морским
транспортом.

26. Олейник С. У.
Влияние технологического контроля на трудоемкость
производственных операций : дис. ... канд. экон. наук /
Олейник С. У. – Х., 1954. – 278 с. + 5 с. – Библиогр. : с. 1–5
Рассмотрены вопросы, касающиеся положительного, а
затем и отрицательного влияния методов технического
контроля на трудоемкость производственных операций;
изучено положительное влиянии статистических методов
технического
контроля
на
трудоемкость
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производственных операций, изложены четыре формы
этого влияния при работе на автоматическом
оборудовании: а/ облегчение и уточнение подналадок; б/
уточнение заданного размера настройки и уменьшение
зоны вариаций фактического размера настройки; в/
уменьшение объема измерительной работы, выполняемой
наладчиком; г/ уменьшение дисперсии отклонений от
размера настройки.

27. Охрименко Л. С.
Использование сменного оборудования и организация
снабжения им доменных и мартеновских цехов : дис. ...
канд. экон. наук / Охрименко Л. С. – 1954. – 209 с. –
Библиогр. : с. 205–209
Для того, чтобы обеспечить
рациональное
использование сменного оборудования в процессе
производства, необходимо всесторонне изучать вопросы
повышения его стойкости, бороться за высокую культуру
эксплуатации оборудования, организовать правильно
снабжение
сменным
оборудованием,
наладить
систематический и достоверный учет, всемерно повышать
заинтересованность работников цеха в эффективном его
использовании. Данная работа ставит своей задачей
рассмотрение указанных выше вопросов в целях
улучшения использования сменного оборудования и
снижения затрат на него.

28. Ткачев С. Ф.
Изучение и обобщение передового опыта в химической
промышленности (на примере сернокислотного
производства) : дис. ... канд. экон. наук / Ткачев С. Ф. – Х.,
1954. – 235 с. – Библиогр. : с. 231–235
Диссертационная работа имеет целью на основе изучения работы сернокислотных заводов и анализа работы
передовиков производства, обобщить накопленный
передовой опыт по использованию внутренних резервов
производства и хотя бы частично, восполнить
отмеченный выше пробел. В работе рассматривается в
историческом разрезе развитие форм обмена и
распространения передового опыта в химической
промышленности. Большое внимание уделено изложению
метода комплексного изучения и обобщения передового
опыта с учетом особенностей и специфики сложных
химических производств.

29. Чибисов В. Д.
Роль кредита в борьбе за ускорение оборачиваемости
оборотных средств социалистических промышленных
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предприятий : дис. ... канд. экон. наук / Чибисов В. Д. – Х.,
1954. – 332 с. + ІХ c. – Библиогр. : с. І – ІХ
Рассматривается кругооборот оборотных средств
промышленных
предприятий,
его
отличие
от
кругооборота капитала; показано народнохозяйственное
значение ускорения оборачиваемости оборотных средств;
исследованы вопросы необходимости и сущности
кредита, его роль в формировании оборотных средств.

1955
30. Ван В. Л.
Экономическая эффективность применения новых
электрических способов обработки металлов : дис. ... канд.
экон. наук / Ван В. Л. – Х., 1955. – 258 с. + ХІХ с. –
Библиогр. : с. І–ХІХ
Производится сжатое рассмотрение вопроса о роли
новой техники, в частности электрификации, в социальноэкономическом развитии общества; дается краткий обзор
основных этапов развития электрической техники в
области
обработки
металлов,
подготовившего
возникновение
электротехнологии;
дан
обзор
современного
состояния
электротехнологии
в
металлообработке на основе данных, приведенных в
отечественной
технической литературе; дается
классификация электрических способов обработки
металлов, призванная облегчить исследование всех
вопросов, связанных с их применением.

31. Карцев И. К.
Организация скоростного проведения основных
горизонтальных подготовительных выработок на шахтах
Донбасса (при помощи погрузочных машин) : дис. ... канд.
экон. наук / Карцев И. К. – Х., 1955. – 238 с. – Библиогр. :
с. 230–236
В настоящей работе сделана попытка, на основе
анализа существующей практики проведения основных
горизонтальных подготовительных выработок узким
ходом, изучения и обобщения опыта скоростниковпроходчиков и исследования возможностей увеличения
интенсивности
отдельных
рабочих
процессов
проходческого цикла в условиях Донбасса наметить
основные пути дальнейшего повышения скорости
проведения этих выработок.

32. Кузнецова М. П.
Резервы повышения производительности труда рабочих
комбайновых лав в условиях разработки весьма тонких
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пологопадающих пластов Донбасса : дис. ... канд. экон.
наук / Кузнецова М. П. – Днепропетровск, 1955. – 252 с. –
Библиогр. : с. 242–252
Дан
исторический
обзор
развития
тонких
пологопадающих пластов Донбасса; дана характеристика
существующих условий организации труда и техникоэкономических показателей работы комбайновых лав; дан
анализ
важнейших
факторов,
влияющих
на
производительность труда рабочих комбайновых лав;
намечены пути повышения производительности труда
рабочих комбайновых лав.

33. Лутай А. С.
Использование кокса и организация снабжения им
доменных цехов : дис. работа ... канд. экон. наук / Лугай А.
С. – Х., 1955. – 208 с.
В
данной
работе
рассматриваются
вопросы
использования кокса и организации снабжения им
доменных цехов на основе анализа фактических данных о
работе некоторых металлургических предприятий. За
послевоенные годы эти предприятия достигли определенных успехов в повышении производительности доменных
печей и снижении удельного расхода кокса.

34. Олейник Л. У.
Планирование и учет валовой и товарной продукции на
машиностроительных предприятиях : дис. ... канд. экон.
наук / Олейник Л. У. – Х., 1955. – 223 с. + 10 с. – Библиогр.
: с. 1–10
Из рассмотрения задач и методов разных видов учета
можно сделать вывод, что они настолько взаимосвязаны,
что разграничить их часто невозможно. Общая задача
состоит в том, чтобы сделать все виды учета, по
возможности, наиболее оперативными, т.е сблизить сроки
получения данных с концом отчетных периодов. Одной из
задач настоящей работы является рассмотрение вопроса о
том, как использовать текущий статистический учет
продукции в ценностой форме и трудовых единицах в
качестве оперативного учета хода выполнения плана по
валовой продукции за короткие отрезки времени.

1956
35. Звягинцев Ю. Е.
Экономический контроль производства (по опыту
механосборочных цехов серийного производства) : дис. ...
канд. экон. наук / Звягинцев Ю. Е. – Х., 1956. – 293 с. –
Библиогр. : с. 287–293
16

В диссертации впервые предложен и проверен в
заводских
условиях
комплексный
показатель
незавершенного производства, представляющий собой
отношение денежного выражения задела к его величине,
оцененной в трудовых затратах. Эталоном для сравнений
служит аналогичный плановый показатель, отклонения от
которого сигнализируют о наличии явлений диспропорции в производственном процессе. Предлагаемый
контрольный показатель дает сводную количественную
характеристику степени некомплектности задела.

36. Левин С. А.
Технико-экономическая эффективность обогащения
шлама и пыли коксующихся углей Донбасса : дис. ... канд.
экон. наук / Левин С. А. – Х., 1956. – 241 с. – Библиогр. : с.
235–241
С целью определения экономической эффективности
флотации угольного шлама автором разработана методика
калькуляции
себестоимости
флотконцентрата.
Приведенные в расчетах по основным наиболее типовым
фабрикам данные свидетельствуют о том, что метод
флотации мелкого шлама является вполне эффективным
мероприятием,
направленным
на
рациональное
использование отходов обогащения и расширения
сырьевой базы коксохимической промышленности.

1958
37. Кобыляков И. И.
Вопросы использования резервов мощности
большегрузных мартеновских печей металлургических
заводов (на базе предприятий Украинской ССР) : дис. ...
канд. экон. наук / Кобыляков И. И. – Х., 1958. – 224 с. –
Библиогр. : с. 220–224
Цель диссертаций состоит: в рассмотрении направления
и характерных черт в развитии сталеплавильного
производства в СССР за 4о лет; в исследовании
важнейших вопросов экономики и организации
использования
резервов
производства
стали
в
мартеновских цехах, располагающих 370 тонными
мартеновскими печами; в определении техникоэкономической эффективности внедрения новой техники
в современных мартеновских цехах.
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1959
38. Рыдник В. Л.
Вопросы технического прогресса в производстве соды
(исследование экономической эффективности основных
направлений совершенствования производства
кальцинированной соды в СССР) : дис. ... канд. экон. наук /
Рыдник В. Л. – Х., 1959. – 217 с. – Библиогр. : с. 210–217
Планом настоящей работы предусматривается техникоэкономический
анализ
основных
направлений
технического прогресса в производстве кальцинированной соды е на цей промышленности и, в частности:
оснащения его новыми высокопроизводительными и
экономичными типами оборудования; совершенствования
отдельных технологических процессов с достижением на
основе этого /а также в связи с автоматизацией
производства и распространением передовых методов
производственной работ/ существенного повышения
коэффициентов использования сырья, топлива и
теплоэнергии; создания новых, комбинированных
процессов, обеспечивающих комплексное использование
сырья, устраняющих образование вредных отбросных
продуктов.

39. Сивый В. Б.
Организация ритмичной работы шахт (на условиях
Донецкого бассейна) : дис. ... канд. экон. наук / Сивый В. Б.
– Х., 1959. – 236 с. – Библиогр. : с. 229–236
Обосновывается необходимость планомерной и
равномерной работы промышленных предприятий,
сформулировано понятие и рассматриваются показатели
ритмичности, рекомендуемые различи ми авторами;
производится
анализ
ритмичности
угольного
производства по комбинатам, трестам и отдельным
шахтам Донецкого бассейна; на примере ряда шахт,
разрабатывающих пологопадающие, наклонные и крутне
пласты, автор выявляет основные причины неритмичной
работы и дает рекомендации по их устранению;
рассмотрены организационные условия ритмичного
протекания процесса угледобычи, порядок и методика
проектирования цикличной работы комбайновых и
машинных лав и увязки их работы с внутришахтным
транспортом,
а
также
пути
совершенствования
организации производства на базе высшей техники.

40. Солоха И. П.
Рациональная организация снабжения огнеупорами
ремонтов мартеновских печей (на примере заводов УССР)
: дис. ... канд. экон. наук / Солоха И. П. – Х., 1959. – 243 с.
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В диссертации разработаны следующие вопросы:
анализ существующих форм организации снабжения огнеупорами металлургических предприятий; методика
анализа использования огнеупоров и возможности
дальнейшего снижения их удельного расхода при
ремонтах;
использование
огнеупоров
в
кладке
мартеновских печей; методика планирования нормы
расхода огнеупоров на ремонты мартеновских печей и
устранение основных недостатков в организации
снабжения ими мартеновских цехов.

41. Фатюха Л. К.
Вопросы повышения эффективности инструментального
производства : дис. ... канд. экон. наук / Фатюха Л.К. – Х.,
1959. – 228 с. + 11 с. – Библиогр. : с. 1–11
В данной работе рассмотрены некоторые важные и наименее
изученные
вопросы
инструментального
производства. Путем обобщения передового опыта, а
также специальных исследований сделана попытка внести
ясность в разрешение этих вопросов. Такими
первостепенными вопросами автор считает внедрение в
инструментальное производство передовой технологии,
получившей широкое распространение при изготовлении
деталей основных изделий, а также улучшение
организации инструментального хозяйства.

42. Филонич В. С.
Режим экономии на социалистических промышленных
предприятиях (на примере машиностроения) : дис. ... канд.
экон. наук / Филонич В. С. – Х., 1959. – 228 с. – Библиогр. :
с. 217–228
В данной работе рассмотрены некоторые важные и наименее
изученные
вопросы
инструментального
производства. Путем обобщения передового опыта, а
также специальных исследований сделана попытка внести
ясность в разрешение этих вопросов. Такими
первостепенными вопросами автор считает внедрение в
инструментальное производство передовой технологии,
получившей широкое распространение при изготовлении
деталей основных изделий, а также улучшение
организации инструментального хозяйства.

1960
43. Беседин В. Ф.
Анализ себестоимости угля и пути ее снижения (на
примере шахт Украинского Донбасса) : дис. ... канд. экон.
наук / Беседин В. Ф. – Х., 1960. – 300 с. – Библиогр. : с. 287
–290
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Дан анализ работы предприятий, анализ влияния
отдельных факторов на уровень себестоимости угля,
разработаны мероприятия, направленные на снижение
себестоимости угля, которые должны производиться не
оторвано от работы угольной промышленности в целом,
не изолировано от влияния других факторов, а во
взаимосвязи с работой других шахт, в зависимости от
влияния других факторов, в соответствии с задачами расширенного воспроизводства.

44. Колегаев Р. Н.
Определение наивыгоднейших сроков службы машин
(на примере автомобилей) : дис. ... канд. экон. наук /
Колегаев Р. Н. – Х., 1960. – 224 с. – Библиогр. : с. 186–197
Несмотря на всю народнохозяйственную важность
определение наивыгоднейших сроков службы машин, а
также экономической зффективности капитального
ремонта и оптимальных межремонтных периодов , не
получило еще достаточно полной, теоретически
обоснованной в практически апробированной методики.
Необходимость восполнить в какой-то мере этот пробел и
послужила основанием для выбора темы настоящей
диссертационной
работы.
В
качестве
объекта
исследований были выбраны автомобили, как наиболее
распространенные виды машин, вопрос об установлении
сроков службы которых приобрел в настоящее время
особую остроту.

45. Майзель Л. Л.
Экономическое обоснование минимальной рабочей
мощности угольных пластов при подземной разработке (на
примере пластов антрацита в Донбассе) : дис. ... канд. экон.
наук / Майзель Л. Л. – Х., 1960. – 239 с. – Библиогр. : с.
214–218
Настоящая работа имеет своей целью вскрыть один из
реальных резервов повышения производительности труда,
снижения себестоимости добычи угля и перехода шахт на
рентабельную работу. Исследование проведено на
примере разработки пластов антрацита в Донбассе, запасы
которого составляют 34%, а добыча 42% бассейна.

1961
46. Белашов Л. А.
Рациональная организация производства в очистных
забоях угольных шахт Донбасса (в условиях комбайновой
выемки пологоспадающих пластов) : дис. ... канд. экон.
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наук / Белашов Л. А. – Х., 1961. – 240 с. + 4 с. – Библиогр. :
с. 1–4
Дан анализ современного состояния цикличной
организации работы в очистных забоях и влияния
материально-технических
условий
на
техникоэкономические показатели производства; устанавливается
зависимость между продолжительностью цикла очистной
выемки и отдельными параметрами производства.

47. Лобунец В. И.
Резервы роста производительности труда в шахтном
строительстве (на примере шахт-новостроек Донбасса) :
дис. ... канд. экон. наук / Лобунец В. И. – Х., 1961. – 256 с.
– Библиогр. : с. 248–256
Установлена
классификация
факторов
производительности труда применительно к условиям
шахтного строительства и проанализирована динамика
производительности труда на шахтах-новостройках
Донбасса за последние 10 лет; исследовано влияние
основных факторов на уровень производительности труда
шахтостроителей; разработаны пути дальнейшего
повышения производительности труда в шахтном
строительстве.

1962
48. Емельянов А. С.
Эффективность интенсификации производства (в
условиях гидродобычи угля): Дис. работа ... канд. экон.
наук / Емельянов А. С. – Х., 1962. – 208 с. – Библиогр. : с.
203–208
В диссертации исследуются пути решения следующих
задач: исследование влияния параметров основних
процессов производства на интенсивность углепотока при
добыче угля гидравлическим способом; установление
затрат живого труда по процессам производства и
выявление их зависимости от интенсивности углепотока
при различных видах механизации угледобычи; анализ
действующих гидрокомплексов и проектных решений на
базе установленных зависимостей и обоснование
рациональных
параметров
производства,
обеспечивающих максимальную, в данных условиях,
интенсивность углепотока и эффективность гидродобычи.

49. Кошута А. А.
Определение себестоимости и цен изделий
машиностроения на основе их технических параметров (на
примере электромашиностроения) : дис. ... канд. экон. наук
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/ Кошута А. А. – Х., 1962. – 179 с. – Библиогр. : с. 174а–
174е
Рассматриваются
отдельные
предложения,
выдвигаемые советскими экономистами по вопросу
исчисления общественно необходимых затрат труда на
производство
изделий
и
улучшения
практики
ценообразования; дан анализ существующих методов
определения себестоимости индивидуальных изделий
машиностроения и
установления оптовых цен;
освещаются результаты исследований по разработке
способов укрупнения оценки изделий машиностроения в
зависимотси от значений их основных параметров,
проведенные
автором
с
помощью
методов
математической статистики.

50. Найденов В. С.
Нормирование вспомогательных трудовых процессов с
применением математико-статистических методов : дис. ...
канд. экон. наук / Найденов В. С. – Х., 1962. – 211 с. +
прил. + 3 с. – Библиогр. : с. 1–3
В работе защищаются выводы
о том, что роль
вспомогательных рабочих возрастает. Возрастание роли и
удельного веса вспомогательных трудовых процессов в
современном производстве приводит к тому, что они
становятся основными основным резервом повышения
производительности труда. Методы математической
статистики в большинстве случаев позволяют дать
количественную
характеристику
процессов
обслуживания, адекватную их сущности. Поэтому многие
задачи нормирования вспомогательных работ успешно
решаются с помощью математико-статистических
методов.

51. Процай Ф. И.
Экономическая эффективность капитальных вложений и
их использования при гидродобыче угля (на примере
угольных шахт Кузнецкого бассейна) : дис. ... канд. экон.
наук / Процай Ф. И. – Х., 1962. – 204 с. – Библиогр. : с. 200
–204
Выявлено народно-хозяйственное значение повышения
экономической эффективности капитальных вложений;
исследован
уровень
использования
действующих
основных фондов и дополнительных капитальных
вложений на действующих шахтах Кузбасса; определена
экономическая эффективность строительства новых
гидрошахт и перевода действующих на гидродобычу;
освещена проблема темпов технического прогресса и
учета фактора времени на угольных шахтах.
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52. Яковлев Н. А.
Влияние технического прогресса на снижение
трудоемкости вспомогательных работ (в условиях шахт
комбината Луганскуголь, разрабатывающих пологие и
наклонные пласты) : дис. ... канд. экон. наук / Яковлев Н.
А. – Х., 1962. – 247 с. – Библиогр. : с. 237–247
Обобщен опыт работы угольных шахт и предприятий
других отраслей народного хозяйства, раскрывается
значение "единичного" разделения труда, определяются
факторы, его обусловливающие, и устанавливается
критерий отнесения рабочих угольных шахт к основным,
вспомогательным и обслуживающим; выявляется влияние
материально-технических условий производства на
изменение структуры штата и относительной численности
вспомогательных рабочих, С помощью математических
методов, в частности, множественной корреляции
определяется взаимосвязь производственно-технических
параметров процесса угледобычи с величиной затрат
живого труда на вспомогательных работах.

1963
53. Голеусова Т. Я.
Концентрация производства литья металлургических
заводов и ее эффективность (на примере предприятий
Донецкого экономического региона) : дис. ... канд. экон.
наук / Голеусова Т. Я. – Х., 1963. – 191 с. – Библиогр. : с.
188–191
В работе сформулированы мероприятия, направленные
на повышение серийности отдельных видов отливок,
увеличение объёма производства литья на базе его
концентрации
и
специализации.
Экономическая
эффективность предлагаемых мероприятий определена
применительно к условиям Донецкого экономического
района, одного из наиболее крупных районов развития
металлургической промышленности.

54. Дубко Б. С.
Влияние уровня механизации и автоматизации
машиностроительного производства на повышение
производительности труда : Дис. ... канд. экон. наук /
Дубко Б. С. – Х., 1963. – 190 с. – Библиогр. : с. 186–190
Освещены главнейшие направления технического
прогресса в судостроении и судовом машиностроении и
его влияние на повышение производительности труда;
дан анализ основных методик определения уровня
механизации и автоматизации производства, применяемых в системе машиностроения; разработана методика
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объективной оценки уровня механизации и автоматизации
производства, методика определения степени влияния
уровня механизации /автоматизации/ производства на
уровень производительности труда и методика научно
обоснованного планирования роста производительности
труда в трудовом измерении.

55. Кононенко В. Н.
Экономические вопросы комплексного использования
углей Львовско-Волынского бассейна : дис. ... канд. экон.
наук / Кононенко В. Н. – Х., 1963. – 227 с. – Библиогр. : с.
228–233
Диссертационная
работа
является
первым
исследованием,
посвященным
определению
экономической эффективности комплексной переработки
львовско-волынских
спекающихся
газовых
и
длиннопламенных углей, а также сапропелитов. В ней
отмечается,
что
создание
углехимической
промышленности в западных районах Украины будет
способствовать значительному улучшению использования
углей бассейна как энергетического топлива и
одновременно получению дополнительного количества
химических продуктов, которые наряду с продуктами
нефтехимии и переработки природного газа, является
надежной сырьевой базой для быстро развивающейся
здесь химической промышленности.

56. Санников В. И.
Вопросы анализа экономической эффективности
производства и применения новых лакокрасочных
материалов в народном хозяйстве : дис. ... канд. экон. наук
/ Санников В. И. – Х., 1963. – 242 с. – Библиогр. : с. 233–
242
В предлагаемой работе рассматривается теоретические
предпосылки и методические основы измерения
экономической
эффективности
производства
и
применения новых лакокрасочных материалов с
народнохозяйственных
позиций
в
динамике
расширенного воспроизводства. При этом основное
внимание уделено вопросам количественного измерения и
учета в экономических расчетах показателей качества
лакокрасочных материалов и покрытий.

57. Хорев Г. Г.
Влияние концентрации очистной выемки на экономику
горнопроходческих работ (на примере Челябинского
угольного бассейна) : дис. ... канд. экон. наук / Хорев Г. Г.
– Х., 1963. – 130 с. – Библиогр. : с. 126–130
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Уточнены и развиты теоретические положения оценки
экономической
эффективности
горнопроходческого
процесса и связи ее с экономикой подземной добычи угля
в целом; исследованы характер и степень влияния
совершенствования техники, технологии и организации
производства шахт на основные экономические
показатели процесса и через них — на себестоимость
добычи угля в целом; выявлены и обоснованы
возможности повышения эффективности процесса и
снижения на этой основе себестоимости добычи угля на
шахтах.

58. Чернышев В. Г.
Повышение производительности труда рабочих на
крутопадающих пластах Донбасса : дис. ... канд. экон. наук
/ Чернышев В. Г. – Х., 1963. – 238 с. – Библиогр. : с. 235–
238
Установлены факторы производительности труда и
исследовано их изменение на различных этапах развития
угледобычи; исследована степень влияния материальнотехнических факторов производства на уровень
производительности труда рабочих в очистных забоях;
выявлена и обоснована возможность значительного
повышения производительности труда рабочих, занятых
выемкой угля.

59. Чесак В. Н.
Экономические вопросы автоматизации управления
мартеновскими цехами : дис. ... канд. экон. наук / Чесак В.
Н. – Х., 1963. – 193 с. – Библиогр. : с. 188–193
В диссертации разработана методика расчета
экономической
эффективности
управления
производственными процессами в исследованных
мартеновских цехах и приведены расчеты эффективности.
Для установления размеров производительных потерь и
определения расходов количественных связей и
закономерностей влияния факторов производственного
процесса на экономические показатели работы цехов,
разработан метод математического анализа комплекса
заводских данных.

60. Чугаенко Н. И.
Резервы роста интенсивности углепотока из забоя и
производительности труда на шахтах Донбасса (в условиях
разработки пологопадающих пластов) : дис. ... канд. экон.
наук / Чугаенко Н. И. – Х., 1963. – 245 с. – Библиогр. : с.
240–245
Показана сущность и значение интенсификации
производства, раскрыта зависимость
интенсивности
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выпуска продукции и производительности труда от
технической оснащенности и других факторов,
выражающих материально-технические и социальноэкономические условия производства; исследовано
изменение
интенсивности
угледобычи
и
производительности труда в историческом развитии
техники и ее использования на шахтах Донбасса;
разработаны
основные
пути
улучшения
эксплуатационных качеств выемочной техники для
значительного увеличения углепотока из лав, резкого
роста производительности труда.

1964
61. Антонов Н. И.
Пути улучшения планирования промышленных
предприятий : дис. ... канд. экон. наук / Антонов Н. И. –
Ульяновск, 1964. – 221 с. – Библиогр. : с. 150–151
Эта
работа
посвящена
проблемам
совершенствования
методов
планирования
промышленных предприятий на примере заводов
автомобильной
промышленности
и
других
предприятий Приволжского экономического района.

62. Бабич В. П.
Экономические проблемы создания и внедрения средств
механизации и автоматизации производства (на примере
машиностроительных предприятий) : дис. ... канд. экон.
наук / Бабич В. П. – К., 1964. – 253 с. – Библиогр. : с. 245–
253
Рассматриваются вопросы, связанные с организацией и
планированием
создания
и
внедрения
средств
механизации
и
автоматизации;
исследуется
эффективность существующего метода планирования и
учета внедрения в производство средств механизации и
автоматизации; предложены источники финансирования
создания и внедрения средств механизации и
автоматизации; рассматриваются вопросы материального
стимулирования создания и внедрения новой техники,
средств механизации и автоматизации.

63. Буц Ю. В.
Исследование организационных форм поточной
угледобычи в очистных забоях пологих пластов шахт
Донбасса (угледобывающие комплексы и агрегаты с
полным совмещением добычных и под-ных работ во
времени) : дис. ... канд. экон. наук / Буц Ю.В. –
Днепропетровск, 1964. – 251 с. – Библиогр. : с. 245–253
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Цель работы – установление закономерностей влияния
материально-технических условий производства на
основные элементы и показатели поточной угледобычи,
обеспечивающих рост производительности труда,
намеченный Программой КИСС. Для достижения
поставленной цели, наряду с критическим анализом
литературы, исследуются следующие основные вопросы:
сущность, особенности и развитие поточной организации
производства в угольной промышленности Донбасса и за
рубежом; показатели и факторы непрерывности и
интенсивности поточной угледобычи; равномерность
выдачи угля из лавы и ритмичность рабочих процессов
про поточной организации производства.

64. Золотарева Л. Н.
Экономика производства и потребления активных
минеральных наполнителей в СССР : дис. ... канд. экон.
наук / Золотарева Л. Н. – Х., 1964. – 207 с. – Библиогр. : с.
200–207
Показана
роль
химической
промышленности,
экономическая эффективность применения новых
химических материалов в народном хозяйстве, значение
активных минеральных наполнителей в производство
изделия из полимерных материалов. Дана характеристика
активных минеральных наполнителей, применявшихся за
рубежом, показаны области применения этих продуктов,
основные методы их получения и технико-экономические
показатели производства.

65. Игумнов Ю. С.
Основные вопросы совершенствования планирования,
учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости угля (на базе шахт комбината
"Ростовуголь") : дис. ... канд. экон. наук / Игумнов Ю. С. –
Х., 1964. – 311 с. – Библиогр. : с. 288–311
В данной работе автор поставил перед собой задачу
подвергнуть
критическому
разбору
действующие
положения по планированию и калькулированию
себестоимости угля с целью изыскания путей наиболее
правильного их решения. В работе рассматриваются,
главным образом, вопросы себестоимости и калькуляции
в связи с дальнейшим укреплением хозяйственного
расчета на шахтах.

66. Кравчук Ю. С.
Прямые и сопряженные капитальные вложения в
развитие газодобывающей промышленности : дис. ... канд.
экон. наук / Кравчук Ю. С. – М., 1964. – 243 с. – Библиогр.
: с. 235–243
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Главной целью настоящей работы является выявление
сопряженных капиталовложений для газодобывающей и
угольной промышленности. Пoэтому основное внимание
в ней уделяется теоретическому рассмотрению вопроса о
сопряженном капиталовложениях и на этой основе
расчету и исследованию их дел двух данных отраслей.

67. Левченко А. К.
Исследование экономической эффективности разработки
угольных месторождений Донбасса с размещением породы
в выработанном пространстве шахт : дис. ... канд. экон.
наук. – Х., 1964. – 271 с. – Библиогр. : с. 263–271
В работе исследуются следующие вопросы: основные
положения отечественной и зарубежной литературы по
вопросу эффективности проведения горных выработок с
размещением породы эффективности проведения горных
выработок с размещением породы в шахтах и применения
различных способов управления кровлей; динамика
выдачи породы на шахтах Донбасса, источники ее
получения и размещения; зависимость относительного
уровня выдачи породы на шахтах от материальнотехнических
условий
производства;
зависимость
относительного уровня выдачи породы на шахтах от
материально-технических условий производства.

68. Павлюткин С. П.
Организация и планирование в литейных цехах : дис. ...
канд. экон. наук / Павлюткин С. П. – Х., 1964. – 511 с. –
Библиогр. : с. 499–507
В работе обобщен передовой опыт экономической
работы литейных цехов, изготовляющих отливки из
черных сплавов в разовые песчаные формы. И на этой
основе разработаны рекомендации по дальнейшему
улучшению
организации
и
планирования,
обеспечивающие более полное выявление и использование резервов литейного производства для увеличения
выпуска литья, повышения производительности труда и
снижения себестоимости отливок.

69. Прокопчук А. Ф.
Исследование экономики марганецсодержащих
соединений, используемых для каталитического окисления
углеводородов : дис. ... канд. экон. наук / Прокопчук А. Ф.
– Шебекино, 1964. – 255 с. – Библиогр. : с. 246–256
Исследуется
экономическая
эффективность
применения катализаторов в процессе жидкофазного
окисления парафина в жирные кислоты. На основании
анализа
и
обобщения
данных
многолетней
отечественной и зарубежной галактики производства
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СЖК показано, что оптимальные результаты окисления
достигаются
путем
применения
катализаторов,
состоящих из марганца и щелочного металла. Исследуется экономика производства и использования
важнейших технических солей марганца, перманганата
калия и продукта его восстановления — щелочной
двуокиси марганца - применяемых в качестве
гетерогенного катализатора при окислении парафинов в
кислоты.

70. Пушкарь Р. Г.
Экономика комплексного использования поваренной
соли в производстве кальцинированой соды : дис. ... канд.
экон. наук / Пушкарь Р. Г. – Х., 1964. – 183 с. + Х с. –
Библиогр. : с. І–Х
Настоящая
работа
посвящается
исследованию
экономической эффективности одного из направлений
совершенствования производства кальцинированной соды
- комплексного использования поваренной соли, с
получением наряду с содой целого ряда хлорсодержащих
продуктов.

71. Сахно А. А.
Экономическая эффективность внедрения в
промышленность зубчатых передач с точечным
зацеплением : дис. ... канд. экон. наук / Сахно А. А. – Х.,
1964. – 205 с. – Библиогр. : с. 200–205
Основными задачами, поставленными диссертантом в
настоящей рабОТе являлись исследование экономической
эффективности внедрения в промышленность нового вида
зацепления зубчатых передач, - точечного зацепления, разработанного талантливым ученым М.Л. Новиковым, в
целях обобщения накопленного опыта и выбора
рациональных направлений и областей применение этой
системы зацепления, разработка методики определения
экономической эффективности от ее внедрения в
народное хозяйстве на основе полученных экономических
показателей.

72. Стариков А. В.
Эффективность проведения подготовительных
выработок увеличенным сечением (в условиях разработки
кругопадающих пластов Донбасса): дис. ... канд. экон. наук
/ Стариков А. В. – Х., 1964. – 180 с. – Библиогр. : с. 173 –
180
Установлена и конкретизирована экономическая
сторона вопроса при существующем в настоящее время
положении проведения выработок общепринятым
минимальным сечением; исследовано в условиях
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разработки крутопадающих пластов донецкого бассейна
влияние изменения сечения выработки в процессе всего
периода
эксплуатации
на
технико-экономические
показатели работы шахты; определено и экономически
обосновано наиболее эффективное сечение штрека при
проходке, обеспечивающее значительное снижение
суммарных затрат на проведение и поддержание
выработки, увеличение интенсивности углепотока,
снижение себестоимости одной тонны угля и повышение
производительности труда рабочих.

73. Хайкин В. П.
Пути совершенствования планирования качественных
показателей в машиностроении на основе применения
корреляционных методов : дис. ... канд. экон. наук /
Хайкин В. П. – Х., 1964. – 287 с. – Библиогр. : с. 279 – 287
Обоснована
возможность
и
целесообразность
применения корреляционных методов в плановоэкономических расчетах машиностроения, в частности,
для оценки планов предприятий по повышению
качественных показателей их работы; разработана
методика экономико-математического моделирования при
корреляционном анализе экономических процессов;
выбраны наиболее эффективные математические приемы
и пути решения корреляционных задач.

1965
74. Бабич В. П.
Определение экономически оптимальных величин
межремонтных циклов машиностроительного
оборудования : дис. ... канд. экон. наук / Бабич В. П. – Х.,
1965. – 265 с. – Библиогр. : с. 200–211
В настоящей работе основное внимание уделяется
установлению характера зависимости удельных затрат на
ремонты от продолжительности межремонтного цикла
для основных типов машиностроительного оборудования
и
разработке
методики
расчета
экономически
оптимальной
величины
межремонтного
цикла,
обеспечивающей наименьшие ремонтные расходы.

75. Баранник А. Г.
Исследование вопросов экономики комплексной
переработки газовых углей Донбасса : дис. ... канд. экон.
наук / Баранник А. Г. – Х., 1965. – 252 с. – Библиогр. : с.
216–227
Дан критический анализ современного состояния и
намечаемых направлений использования донецких
химически ценных углей; исследованы экономические
30

условия и предпосылки для развития комплексной
переработки углей; установлена народнохозяйственная
целесообразность и экономическая эффективность
развития важнейших методов комплексной переработки
углей.

76. Безуглый Б. Д.
Резервы снижения издержек обращения хозрасчетных
снабженческо-сбытовых организаций (на опыте работы
снабобытовых органов промышленности и строительства
Украинской ССР) : дис. ... канд. экон. наук / Безуглый Б. Д.
– Х., 1965. – 350 с. – Библиогр. : с. 343–350
Установлены особенности сферы обращения средств
производства, обобщены и сформулированы роль и
значение отдельных структурных элементов издержек
обращения в условиях расширенного воспроизводства;
проанализированы и выявлены важнейшие направления и
пути совершенствования существующей организационной
структуры снабженческо-бытовых органов и повышения
экономической эффективности сферы обращения средств
производства;
исследованы
с
применением
математических
методов
зависимости
издержек
обращения по направлениям расходов от важнейших
факторов, определяющих их размер и уровень, и вскрыты
наиболее реальные и приемлемые в современных
условиях развития промышленности и строительства пути
использования резервов снижения издержек обращения.

77. Гончар Н. П.
Основные вопросы калькулирования себестоимости
продукции литейных цехов машиностроительных заводов :
дис. ... канд. экон. наук / Гончар Н.П. – Х., 1965. – 215 с. –
Библиогр. : с. 208 – 215
В работе приводится методика составления баланса
затрат на производство. Этот баланс включает
необходимые данные о фактической и нормативной
себестоимости продукции литейного цеха и позволяет
выявить отклонения от норм, как в целом, так и по
отдельным статьям затрат.

78. Гончаров П. Г.
Направления и организация рационального
использования вторичных энергетических ресурсов
металлургических предприятий : дис. ... канд. экон. наук /
Гончаров П. Г. – Х., 1965. – 216 с. – Библиогр. : с. 211–216
В диссертации исследуются пути более эффективного
использования коксового и доменного газов в условиях
снабжения металлургических предприятий природном
газом, а также тепловых отходов металлургических
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агрегатов, представляющих наибольший интерес с точки
зрения темы исследования. Наряду с этим, работа ставит
целью определить важнейшие направления организации
дальнейшего использования вторичных энергетических
ресурсов на базе совершенствования техники и
технологии производства и передового опыта отдельных
предприятий в этой области.

79. Денисенко Я. К.
Вопросы выявления и учета потерь и
непроизводительных расходов в производстве (на базе
машиностроительных заводов) : дис. ... канд. экон. наук /
Денисенко Я. К. – Х., 1965. – 257 с. – Библиогр. : с. 247–
257
Целью данной работы является раскрытие причин
возникновения потерь и непроизводительных расходов и
разработка
конкретних
мероприятий
по
совершенствованию их учета с тем, чтобы обеспечить
действенную борьбу с ними и добиться укрепления
подлинности
хозяйственного
расчета,
повышения
экономичности и эффективности производства. Объектом
исследования является только часть потерь, с которыми
приходится сплошь и рядом сталкиваться на машинностроительных заводах, а именно: внутрисменные и
целодневные потери рабочего времени по различным
причинам, потери связанные с простоями оборудования,
потери от окончательного и исправимого брака, потери
связанные с отходами производства и различного рода
непроизводительными расходами.

80. Дружинин А. В.
Экономическая эффективность интенсификации
рудопотока из забоев карьера : дис. ... канд. экон. наук /
Дружинин А. В. – Х., 1965. – 235 с. – Библиогр. : с. 225–
235
Охарактеризованы
сущность
и
значение
интенсификации производства, раскрыта зависимость
интенсивности рудопотока из забоя от материальнотехнических и социально-экономических условий
производства на основных этапах развития техники
открытой добычи железной руды; установлен характер
взаимосвязи
между
темпами
интенсификации
производства, трудовыми и стоимостными показателями
карьеров; проанализирована работа железорудных
карьеров Кривбасса по процессам и звеньям рудопотока и
выявлены основные причины, сдерживающие рост
интенсивности
производства и улучшение техникоэкономических показателей карьеров.
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81. Задерихина Т. И.
Технико-экономические принципы организации
централизованного производства зубчатых колес в
машиностроении : дис. ... канд. экон. наук / Задерихина Т.
И. – Х., 1965. – 215 с. + 10 с. – Библиогр. : с. 1–10
Настоящая диссертационная работа представляет собой
попытку решить ряд вопросов, связанных с организацией
централизованного производства зубчатых колес в
машиностроении: определить пути и направление
развития специализации их производства, найти методы
установления оптимальных размеров производства
отдельных шестерен и централизованных предприятий по
изготовлению этих деталей, осветить вопросы их
структуры и размещения, определить экономическую
эффективность централизации производства зубчатых
колес.

82. Кожевников В. А.
Вопросы совершенствования организации и
планирования производства в прокатных цехах : дис. ...
канд. экон. наук / Кожевников В. А. – Х., 1965. – 213 с. –
Библиогр. : с. 205–213
Определены пути построения научно-обоснованных
нормативов времени выполнения операций на основных
участка, прокатных цехов; определены исходные
нормативы для расчета производительности прокатных
станов; указаны пути птимизации загрузки прокатных
станов на базе методов линейного программирования;
намечены
пути
совершенствования
оперативного
планирования путем построения оптимальных графиков
прокатки с использованием методов динамического
программирования, элементов теории вероятностей.

83. Кожахметов Г. И.
Экономическая эффективность значительного
увеличения интенсивности углепотока (в условиях
Карагандинского бассейна) : дис. ... канд. экон. наук /
Кожахметов Г. И. – Х., 1965. – 203 с. – Библиогр. : с. 197–
203
Раскрывается взаимосвязь между интенсивностью
производства и основными технико-экономическими
показателями в конкретных материально-технических
условиях шахт Карагандинского бассейна; исследуются в
историческом
разрезе
изменения
интенсивности
углепотока в отдельных производственных звеньях при
различном техническом уровне горного производства в
Карагандинском бассейне; разрабатывается комплекс
первоочередных технико-организационных мероприятий
для значительного увеличения интенсивности углепотока
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и с помощью математических методов обосновывается их
необходимость и эффективность.

84. Коломиец Р. А.
Совершенствование планирования оборотных средств на
машиностроительных предприятиях : дис. ... канд. экон.
наук / Коломиец Р. А. – Х., 1965. – 169 с. + 4 с. – Библиогр.
: с. 1–4
Цель диссертации заключается в том, чтобы на базе
ряда
предприятий
машиностроения
изучить
действующую практику планирования оборотных средств
и наметить пути по совершенствованию планирования их.

85. Кочубей Н. К.
Экономическое исследование унификации изделий (на
примере производства бытовой радиоаппаратуры) : дис. ...
канд. экон. наук / Кочубей Н. К. – Рига, 1965. – 231 с. –
Библиогр. : с. 226–228
Для уточнения терминологии по унификации изучена
имеющаяся терминология по унификации и дана ей
критическая оценка, дано определение унификации, ее
методов и отличие унификации от стандартизации,
нормализации и типизации. Для определения показателей
унификации применительно к изделиям радио и
приборостроительной
промышленности
изучены
существующие в специальной литературе показатели
унификации изделий и дана
критическая оценка,
установлены эффективные показатели унификации
изделий,
определены
показатели
унификации
крупногабаритных радиоприемников и радиол по
нескольким радиозаводам страны.

86. Кулиш Г. П.
Технико-экономическая эффективность прогрессивных
методов обогащения донецких углей с целью расширения
сырьевой базы коксохимической промышленности
Украины : дис. ... канд. экон. наук / Кулиш Г. П. – Донецк,
1965. – 261 с. – Библиогр. : с. 253–261
Дается
обоснование
технико-экономической
эффективности такому прогрессивному методу как
обогащение угля в тяжелых средах, в сопоставлении с
другими методами; приводятся расчеты возможных
вариантов применения указанного выше метода для
обогащения рядовых углей при валовой добыче угля по
пластам сложного строения и некондиционных по
мощности и зольности, с целью определения техникоэкономической
эффективности
максимального
использования потенциальных ресурсов коксующихся
углей.
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87. Мартыненко Р. И.
Совершенствование организации управления на
машиностроительных предприятиях : дис. работа ... канд.
экон. наук / Мартыненко Р. И. – Х., 1965 – 177 с. –
Библиогр. : с. 173–177
В работе защищаются следующие тезисы: на
современном этапе развития машиностроения для
эффективного использования производственных ресурсов
и новой техники, улучшения качества продукции на
первый план выдвигаются вопросы совершенствования
организации управления и повышения управленческого
труда; машиностроительные предприятия располагают
определенными резервами экономии затрат труда на
управление, классификация которых способствует
целенаправленному их изучению и использованию;
применение новых форм организации производства и
управления (укрупнение предприятий, организация фирм)
должно обязательно сопровождаться экономическими
расчетами и обоснованиями С учетом вопросов
управляемости крупными предприятиями.

88. Ратников Н. И.
Экономические вопросы освоения новых изделий в
машиностроении : дис. ... канд. экон. наук / Ратников Н. И.
– Х., 1965. – 298 с. – Библиогр. : с. 282–298
Задача
данного
исследования
обобщить
накопившийся в промышленности опыт в области
освоения новой техники, дать предложения по
сокращению сроков создания прогрессивных орудий
труда
и
снижению
затрат,
необходимых
для
осуществления этой цели. В диссертации эти вопросы
рассматриваются в связи с техническим прогрессом,
совершенствованием организации производства и
планирования. С этой целью выполнено комплексное
изучение освоения новых машин - от их проектирования и
изготовления на машиностроительном заводе до
внедрения
в
эксплуатацию
на
предприятиях
потребляющей отрасли.

89. Хохлов Н. П.
Эффективность комплексного использования основных
фондов угольных шахт (в условиях Донецкого бассейна) :
дис. ... канд. экон. наук / Хохлов Н. П. – Х., 1965. – 229 с. –
Библиогр. : с. 215–229
Исследованы сущность и роль основных фондов;
установлены качественно-количественные взаимосвязи
между показателями использования основных фондов и
материально-техническими условиями угледобычи; дан
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технико-экономический анализ использования основных
фондов
угольных
шахт;
определены
условия
максимального использования основных фондов по всем
звеньям производства.

90. Шагаев Ю. В.
Определение оптимальных вариантов технологических
процессов изготовления деталей машин : дис. ... канд. экон.
наук / Шагаев Ю. В. – Х., 1965. – 233 с.
Автором диссертации сделана попытка комплексной
постановки в решении вопросов технологического
проектирование во взаимосвязи и взаимообусловленности
процессов производства заготовок и их последующей
предварительной механической обработки. Из настоящего
исследования исключены и не рассматривались вопросы
экономичности технологических процессов сборки ввиду
того, что определяющими факторами в выборе метода
проведения сборочных работ является конструкция
собираемого изделия и организационные формы ее
осуществления.

91. Шилина Н. И.
Вопросы экономики производства и потребления
продуктов переработки каменноугольной смолы, как сырья
для химической промышленности : дис. ... канд. экон. наук
/ Шилина Н. И. – Х., 1965. – 276 с. + 18 с. – Библиогр. : с. 1
–18
Определено место прогнозных исследований в
современной системе производственного менеджмента;
предложены
комплексные
классификации
видов
прогнозов и методов прогнозирования; предложена
логическая последовательность этапов разработки
методики прогнозирования экономических систем;
разработаны критерии и методика выбора методов
прогнозирования; даны рекомендации по использованию
методов прогнозирования для осуществления наиболее
распространенных
прогнозных
исследований
в
менеджменте предприятий.

1966
92. Алдохин И. П.
Оптимальное обслуживание оборудования в основных
цехах машиностроительных предприятиях : дис. ... канд.
екон. наук / Алдохин И. П. – Х., 1966. – 323 с. + 8 с. –
Библиогр. : с. 1–8
Рассмотрены пути определения резервов лучшего
использования
ОСНОВНЫХ
производственных
ФОНДОВ машиностроительных предприятий, особенно
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активной их части - рабочих машин и оборудования, и
обобщены направления мобилизации указанных резервов;
исследованы возможности совершенствования методов
анализа функционирования систем по обслуживанию
машин и оборудования в основных цехах и разработаны
приемы
определения
оптимальних
условий
их
организации;
выделены
системы
массового
обслуживания, произведены расчеты по нахождению
оптимальных условий их работы в конкретных условиях,
существующих в основных цехах предприятий.

93. Андросов Н. Н.
Совершенствование методики определения меры труда и
основные направления внедрения технически
обоснованных норм на угольных шахтах (на примере шахт
комбината "Луганскуголь") : дис. ... канд. экон. наук /
Андросов Н. Н. – Х., 1966. – 264 с. – Библиогр. : с. 257–
264
Раскрыто значение материальной заинтересованности и
роль меры труда , обобщены и сформулированы основные
положения и понятия технического нормирования;
исследованы и вскрыты причины неудовлетворительного
использования орудий труда, дан анализ существующей
теории и практики нормирования горных работ;
определены
основные
направления
дальнейшего
совершенствования методики нормирования труда и
методики расчета "местных" норм выработки, типовых
попроцессных и агрегатных норм выработки.

94. Бреус Л. Г.
Исследование экономической эффективности
повышения надежности автоматизированного
металлорежущего оборудования : дис. ... канд. экон. наук /
Бреус Л. Г. – Х., 1966. – 232 с. – Библиогр. : с. 210–220
Целью данной диссертационной работы является
определение
,
количественных
и
качественных
показателей надежности, путей и методов ее повышения,
совершенствование методики расчета экономической
эффективности
повышения
надежности
средств
автоматизации, установление рациональных границ
повышения надежности, нахождение оптимальной
надежности, а также изучение влияния условий
эксплуатации автоматических станочных линий на их
работоспособность.

95. Ванюхина Э. П.
Совершенствование планирование и учет себестоимости
продукции в механосборочных цехах предприятий
тяжелого машиностроения (на основе применения ЭВМ) :
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дис. ... канд. экон. наук / Ванюхина Э. П. – Х., 1966. – 246
с. – Библиогр. : с. 212–216
В данной диссертации сделана попытка повысить
уровень планирования и учета цеховой себестоимости
продукции предприятий тяжелого машиностроения на
основе
применения
новейшей
электронновычислительной
техники,
использование
которой
позволит в условиях индивидуального и мелкосерийного
производства
применить
те
передовые
методы
планирования и учета, которые в настоящее время
доступны
лишь
предприятиям
массового
и
крупносерийного производства.

96. Занегин А. Г.
Исследование закономерностей изменения величины
показателя фондоотдачи : дис. ... канд. экон. наук – Х.,
1966. – 243 с. – Библиогр. : с. 237–243
Проблема эффективности производства чрезвычайно
многогранна. Среди экономических аспектов проблемы
важное значение имеет вопрос об измерении
эффективности производства и использования средств
труда, что предполагает построение показателей,
обеспечивающих возможность такого измерения и
изучение связей, лежащих в основе изменения их
величины Одним из таких показателей, служащих
критерием эффективности использования средств труда,
является показатель фондоотдачи. Закономерности
изменения величины этого показателя - один из
актуальных вопросов экономической науки. Изучению
количественной стороны этих закономерностей и
посвящена настоящая работа.

97. Ибраев К. С.
Исследование условий достижения высокой
производительности труда при снижении газообильности
шахт Карагандинского бассейна : дис. ... канд. экон. наук /
Ибраев К. С. – Х., 1966. – 157 с. – Библиогр. : с. 151–157
В диссертационной работе рассмотрены факторы
материально-технических и социально-экономических
условий производства на различных этапах развития
Карагандинского бассейна, исследована возможность
повышения производительности труда на основе
снижения газообильности выработок, кратко освещены
методы дегазации и рассчитана ее экономическая
эффективность.

98. Кузнецов В. П.
Выявление резервов роста добычи угля и эффективность
их использования (в условиях Лисичанского угольного
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района) : дис. ... канд. экон. наук / Кузнецов В. П. – Х.,
1966. – 210 с. – Бибилиогр. : с. 200–210
Раскрыта экономическая сущность, необходимость и
значение оптимального использования резервов добычи
угля, установлена взаимосвязь между ОСНОВНЫМИ
технологическими
показателями
и
уровнем
использования резервов добычи угля в условиях
Лисичанского угольного района; разработана методика и
исследованы имеющиеся резервы и возможности роста
добычи угля из очистных забоев в в целом по шахтам
треста "Лисичанскуголь".

99. Миненко В. А.
Совершенствование специализации прокатных станов
СССР : дис. ... канд. экон. наук – Х., 1966. – 275 с. + 15 с. –
Библиогр. : с. 1–15
Разработан метод экономического расчета, дающий
возможность
систематического
приближения
к
оптимальному плану специализации производства,
выяснена методика решения экономических вопросов,
которая способствовала бы лучшему и более полному
использованию наших возможностей, увеличению
выпуска нужной продукции. Отсюда вытекает конечная
цель работы: дать наилучший, по возможности
оптимальный план специализации, обеспечивающий
наибольший экономический эффект.

100. Мороз В. Г.
Исследование закономерностей размещения фабрик для
обогащения коксующихся углей с применением
математических методов (на примере Донецкого бассейна)
: дис. ... канд экон. наук / Мороз В. Г. – Х., 1966. – 164 с. –
Библиогр. : с. 156–164
Изучаются проявления общих и специфических
закономерностей размещения углефабрик; исследуется
характерные черты в целом и отдельных составных частей
данной технико-экономической системы; изучаются
факторы, обусловливающие рациональное размещение
обогатительных
фабрик;
определяются
основные
зависимости
с
помощью
методов
парной
и
множественной корреляции, позволяющие рассчитывать
технологические
и
экономические
параметры,
необходимые для количественной оценки экономической
эффективности размещения углефабрик.

101. Потемкин С. К.
Совершенствование непрерывного оперативнопроизводственного планирования на основе применения
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ЭВМ : дис. ... канд. экон. наук / Потемкин С. К. – Х., 1966.
– 259 с. – Библиогр. : с. 252–259
В диссертации ставится задача обосновать возможность
осуществления
непрерывного
оперативнопроизводственного
планирования
в
условиях
индивидуального и мелкосерийного производства на
основе применения электронных вычислительных машин.
Работа выполнена на примере механических цехов
индивидуально
и
мелкосерийного
производства,изготовляющих
крупные
изделия
I
длительным производственным циклом.

102. Савченко Б. Г.
Исследование резервов значительного снижения
трудоемкости работ на шахтах Донбасса : дис. ... канд.
экон. наук / Савченко Б. Г. – Х., 1966. – 220 с. – Библиогр. :
с. 212–220
Установлены
факторы,
определяющие
уровень
трудовых затрат; исследована степень изменения
трудоемкости на различных этапах развития угольной
промышленности Донецкого бассейна и установлена
степень влияния материально-технических условий
производства на ее уровень; обоснованы основные
направления значительного снижения трудовых затрат на
шахтах, разрабатывающих крутопадающие пласты
Донбасса.

103. Степанов А. П.
Экономическое стимулирование снижения издержек
производства (на примере шахт комбината Луганскуголь) :
дис. ... канд. экон. наук / Степанов А. В. – Х., 1966. – 259 с.
– Библиогр. : с. 255–259
Обобщаются научные положения об издержках
производства; устанавливаются закономерности влияния
материально- технических условий производства на
затраты по добыче угля; определяются наиболее
эффективные средства и формы экономического
стимулирования снижения издержек производства.

104. Трипольский А. А.
Вопросы экономики производства и использования
содопродуктов из нефелинового сырья : дис. ... канд. экон.
наук / Трипольский А. А. – Х., 1966. – 207 с. – Библиогр. :
с. 199–207
Дана характеристика нефелинов как комплексного
сырья, описаны основные способы их переработки,
освещено
состояние
и
перспективы
развития
производства содовых продуктов из нефелинов;
рассматриваются вопросы ассортимента содопродуктов
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из нефелинового сырья; приведены результаты
исследования возможностей эффективного использования
в народном хозяйстве соды и поташа и других продуктов
из нефелинового сырья, даны предложения по
рациональному
ассортименту
содопродуктов;
рассматриваются вопросы экономической эффективности
получения содопродуктов из нефелинов.

105. Червонец В. И.
Экономическое обоснование применения литья по
выплавляемым моделям : дис. + Прилож. / Червонец В. И.
– Х., 1966. – 250 с. – Библиогр. : с. 242–249
Даны технологические основы изготовления деталей
методов литья по выплавляемым моделям; главные
направления снижения затрат при изготовления отливок и
критический
обзор
существующих
способов
экономических расчетов при обосновании применении
литья
по
этому
методу;
изложена
методика
экономического обоснования применения литья по
выплавляемым моделям; дан способ распределения сметы
цеховых расходов по участкам цеха, выпускающего
несколько видов сплавов.

106. Яценко В. Д.
Исследование зависимости стоимости проведения
горизонтальных и наклонных выработок от организации и
скорости проходки (на примере строительства шахт в
Донбассе) : дис. ... канд. экон. наук / Яценко В. Д. –
Донецк, 1966. – 237 с. – Библиогр. : с. 228–237
В работе рассмотрено влияние на экономические
показатели проведения горизонтальных и наклонных
выработок при строительстве шахт наиболее важных
факторов, т.е. факторов связанных с горногеологическими
условиями, техникой и организацией производства, а
также влияние фактора времени.

1967
107. Аленина М. Т.
Исследование вопросов экономики производства и
потребления литейного кокса из углей Донецкого бассейна
: дис. ... канд. екон. наук / Аленина М. Т. – Х., 1967. – 274
с. – Библиогр. : с. 264–274
Показана роль топлива в ваграночном процессе и на
основе обзора научных и экспериментальных работ,
выполненных как у нас, так и за рубежом,
сформулированы основные требования к качеству
литейного кокса и дана характеристика применяемых в
ваграночном процессе различных видов топлива;
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приводится анализ технико-экономических показателей
производства литейного кокса из углей Донецкого
бассейна; анализируется качество литейного кокса из
донецких углей и соответствие качества кокса
требованиям стандарта литейного производства; дается
анализ сырьевой базы производства литейного кокса из
углей Донецкого бассейна и перспективы ее развития.

108. Афанасьев А. А.
Эффективность укрупненных методов нормирования в
инструментальных цехах : дис. ... канд. экон. наук /
Афанасьев А. А. – Х., 1967. – 224 с. – Библиогр. : с. 220–
224
Предлагается методика разработки укрупненных
нормативов
на
слесарно-сборочные
работы
по
изготовлению технологической оснастки на основе
использования
математико-статических
методов.
Применение этих нормативов в инструментальном цехе
завода
«Электробритва»
позволило
улучшить
нормирование труда в этом цехе. Предлагаемые в
диссертации методы расчета укрупненных нормативов
будут способствовать широкому внедрению технически
обоснованных норм в инструментальных цехах.

109. Вершигора Е. Е.
Вопросы материальной заинтересованности в
техническом прогрессе (на материалах предприятий
машиностроения Украины) : дис. ... канд. экон. наук /
Вершигора Е. Е. – Х., 1967. – 239 с. – Библиогр. : с. 217–
239
Учитывая
нужды
максимального
ускорения
технического прогресса на данном этапе экономического
развития нашей страны, автор поставил себе задачу, на
основании конкретного анализа материалов по
стимулированию
технического
прогресса
в
машиностроительной промышленности Украины изучить
положительные и отрицательные стороны ныне
действующей системы премирования за создание и
внедрение новой техники и попытаться обосновать
основные направления совершенствования этой системы.

110. Гончарова Н. В.
Основные фонды и резервы улучшения их
использования (на примере угольной промышленности
Украинского Донбасса) : дис. ... канд. экон. наук /
Гончарова Н. В. – Х., 1967. – 222 с. – Библиогр. : с. 217–
222
Определены сущность и роль средств труда в
производстве материальных благ; исследованы способы
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оценки
эффективности
основных
фондов
с
использованием экономико-математических методов; дан
анализ динамики и структуры основных фондов и
исследованы условия эффективного их использования на
угольных шахтах Донбасса; изысканы и оценены резервы
улучшения использования основных фондов угольной
промышленности Украинского Донбасса.

111. Иванченко С. И.
Обоснование с помощью математических методов
условий эффективного использования резервов
производственных мощностей шахт : дис. ... канд. экон.
наук / Иванченко С. И. – Х., 1967. – 237 с. + 12 с. –
Библиогр. : с. 1–12
Раскрывается сущность и экономическое содержание,
дается определение понятия резервов производства,
приводится классификация резервов производственных
мощностей вахт, рассматриваются особенности условий
производства,
оказывающих
влияние
на
их
использование;
обосновывается
возможность
и
необходимость применения математических методов в
экономических исследованиях; определяется с помощью
математических методов эффективность конкретних
организационно-технических
мероприятий
по
устранению «узких мест», увеличению нагрузки на забой,
установлению рационального срока службы угольных
комбайнов, в порядке постановки вопроса даются
рекомендации но совершенствованию планирования и
материального стимулирования.

112. Ильченко Я. П.
Исследование эффективного использования
производственных мощностей углеобогатительных фабрик
Донбасса : дис. ... канд. экон. наук / Ильченко Я. П. – Х.,
1967. – 270 с. – Библиогр. : с. 241–249
Раскрывается сущность и роль производственных
мощностей и исследуются изменения материальнотехнических условий производства на различных этапах
углеобогащения; анализируется влияние материальнотехнических условий производства, определяющих
производственную мощность, на производительность
труда и себестоимость обогащения, выход и вольность
концентрата; выявляются резервы производительных
мощностей углеобогатительных фабрик по звеньям
производства и эффективности их использования.
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113. Кравченко Л. Ф.
Ценообразование и качество продукции (на примере
машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук / Кравченко Л.
Ф. – Х., 1967. – 263 с.
В
диссертации
делается
попытка
показать
теоретические основы ценообразования в связи с новой
экономической
системой
планирования,
дается
практическое решение этих вопросов на примере
электромашиностроения,
станкостроения,
гидромашиностроения.
Некоторые
разработки
диссертации применены на практике. Так цены на
продукцию электромашиностроения, пересмотренные на
основе
предложенных
принципов,
включены
в
прейскурант цен.

114. Лепейко И. П.
Экономическая оценка технологических процессов
сварки плавлением (на примере предприятий
электротехнической промышленности) : дис. ... канд. экон.
наук – Х., 1967. – 241 с. – Библиогр. : с. 232–241
Б настоящей работе сделана попытка определить
критерии экономической эффективности применений
различных способов сварки в электротехнической
промышленности, которая может применяться и в других
отраслях.

115. Михайленко А. И.
Совершенствование организации заработной платы
рабочих машиностроительных предприятий в условиях
экономической реформы : дис. ... канд. экон. наук /
Михайленко А. И. – Х., 1967. – 178 с. – Библиогр. с. 171–
178
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе
анализа современного состояния организации заработной
платы рабочих на машиностроительных предприятиях
раскрыть основные направления совершенствования
организации заработной платы рабочих и составляющих
ее элементов в период осуществления пятилетнего плана
на 1966-1970 годы и реализации экономической реформы,
предложить ряд рекомендаций по совершенствованию
тарифной системы, применению прогрессивных систем
оплаты труда рабочих, а также рекомендовать систему
использования ЭВМ для механизации отчетных и
плановых расчетов по труду и заработной платы на
машиностроительных заводах.

116. Охотникова М. Н.
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Определение рационального режима работы угольных
шахт в условиях хозяйственной реформы (на примере
Донецкого бассейна) : дис. .... канд. экон. наук /
Охотникова М. Н. – Х., 1967. – 238 с. – Библиогр. : с. 205–
211
Определены сущность и роль фактора времени в
производстве; установлены качественно-количественные
взаимосвязи между показателями производства и
обстоятельствами, характеризующими пространственновременные соотношения в развитии производства;
исследованы условия максимального использования
рабочего времени производства и сокращения рабочего
периода трудящихся.

117. Пасечникова Л. М.
Экономическая эффективность концентрации
коксохимического производства в СССР : дис. ... канд.
экон. наук / Пасечникова Л. М. – Х., 1967. – 251 с. –
Бибилиогр. : с. 242– 251
Исследованы теоретические вопросы концентрации, ее
экономическая природа и сущность, показана взаимосвязь
концентрации. Комбинирования, и специализации
производства; изучена экономическая эффективность
концентрации отдельных производств, входящих в
коксохимические предприятия, а именно: коксового,
углеобогатительного
и
первичной
переработке
химических
продуктов
коксования;
рассмотрены
перспективы
дальнейшей
концентрации
каждого
производства, определены специфические факторы,
оказывающие влияние на величину оптимальной
мощности предприятий,
установлены критерии
оптимизации размеров предприятий.

118. Рабинович И. А.
Вопросы экономической эффективности капитальных
вложений в материально-техническом снабжении
промышленности : дис. ... канд. экон. наук / Рабинович И.
А. – Х., 1967. – 300 с. – Библиогр. : с. 278–287
Диссертант поставил перед собой задачу изучения
некоторых методологических вопросов определения
экономической эффективности капитальных вложений в
материально-техническом снабжении и выявления
важнейших направлений повышения эффективности
затрат, связанных с осуществлением снабженческосбытовой деятельности.
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119. Фатеева П. И.
Совершенствование планирования, учета и
калькулирования себестоимости работ ремонтномеханических цехов и хозяйств (на базе
машиностроительных заводов) : дис. ... канд. экон. наук /
Фатеева И. П. – Х., 1967. – 268 с. – Библиогр. : с. 259–268
На основе глубокого исследования действующей
практики одиннадцати машиностроительных заводов и
изучения литературы и на базе сделанных обобщений
автор пришел к определенным выводам и разработал
систему планирования, учета и калькулирования
себестоимости
ремонтных
работ,
уделив
соответствующее внимание вопросам выбора и
совершенствования нормативной базы.

120. Шилов А. М.
Формирование себестоимости продукции в условиях
хозяйственой реформы (на примере машиностроительных
заводов) : дис. ... канд. экон. наук / Шилов А. М. – Х., 1967.
– 280 с. – Библиогр. : с. 272–280
Показывается значение и место себестоимости в
системе качественных показателей производственнохозяйственной деятельности предприятий в новых
условиях
планирования
и
экономического
стимулирования,
раскрываются
выполняемые
себестоимостью функций; проводится исследование
классификации затрат на производство и разрабатывается
более широкая их классификация; проводится анализ
применяемых показателей планирования и методов
оценки работы предприятий по себестоимости продукции,
обобщается
опыт планирования себестоимости в
масштабе заводов в условиях хозяйственной реформы.

1968
121. Борченко А. А.
Экономическая эффективность использования
выемочных комплексов на шахтах КУЗБАССА : дис. ...
канд. экон. наук / Борченко А. А. – Х., 1968. – 247 с. –
Библиогр. : с. 237–247
Раскрывается сущность и роль выемочных комплексов
и агрегатов в улучшении экономики угольных шахт;
исследуются
взаимосвязи
между
показателями
использования комплексов к условиями их применения;
определяется влияние уровня комплексной механизации в
очистных забоях на показатели работы вахт; выявляются
и анализируются главные причины, влияющие на уровень
использования новой техники в лавах; разрабатываются
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основные положения по улучшению использования
комплексов.

122. Гавриленко В. А.
Совершенствование материального стимулирования
интенсификации горного производства : дис. ... канд. экон.
наук / Гавриленко В. А. – Х., 1968. – 201 с. – Библиогр. : с.
195–201
Теоретически обосновывается необходимость и
значение
совершенствования
материального
стимулирования;
анализируются
и
обобщаются
действующие
и
экспериментальные
системы
материального поощрения на примерах угольных шахт
комбината
Луганскуголь
и
Львовско-Волынского
бассейна; разрабатываются основные положения по
усилению
роли
материального
стимулирования,
рационального
сочетания
личной
коллективной
заинтересованности
работников
в
результатах
производства.

123. Горбань Н. А.
Резервы повышения рентабельной работы угольных
шахт (в условиях комбината "Луганскуголь") : дис. ... канд.
экон. наук / Горбань Н. А. – Х., 1968. – 181 с. – Библиогр. :
с. 177–181
Раскрывается сущность и роль прибыли и
рентабельности; анализируется сложившиеся издержки
производства, качество угля, использование основных
фондов угольных шахт в целях определения условий для
значительного повышения уровня рентабельности
угольного производства; устанавливается качественноколичественное
влияние
материально-технических
условий производства на уровень рентабельности
угледобычи; исследуются и экономически оцениваются
резервы повышения уровня рентабельности угольных
шахт.

124. Киенко Л. П.
Влияние технического прогресса на эффективность
работы промышленных предприятий (на примере
машиностроительных заводов) : дис. ... канд. экон. наук /
Киенко Л. П. – Х., 1968. – 256 с. – Библиогр. : с. 249–256
Целью диссертации является исследование (на основе
обобщения опыта работы ряда машиностроительных
предприятий) влияния технического прогресса на
эффективность работы предприятий и разработка
рекомендаций, направленных на ускорение темпов
технического прогресса и повышение его эффективности.
Рассмотрены основные закономерности современного
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этапа технического прогресса и его роль в повышении
эффективности производства. В работе показано, что
технический прогресс выражается не в простой замене
существующих орудий и средств производства новыми, а
во
внедрении
в
производство
новых
высокопроизводительных
основных
фондов,
прогрессивных
технологических
процессов
и
современных форм организации труда.

125. Киржнер Л. А.
Хозяйственный расчет отделов и служб
машиностроительных предприятий в новых условиях
планирования и экономического стимулирования : дис. ...
канд. экон. наук / Киржнер Л. А. – Х., 1968. – 205 с. –
Библиогр. : с. 197–205
Рассматривается
содержание
хозяйственного
расчета,место хозрасчета отделов и служб в системе
внутризаводского
хозрасчета,
его
значение
и
необходимость. На основе анализа существующих
принципов хозрасчета отделов и служб на предприятиях
машиностроения сделаны выводы о их целесообразности.
Показаны недостатки системы хозрасчета отделов и
служб и пути их ликвидации.

126. Коростышев А. В.
Совершенствование планирования материальнотехнического снабжения в машиностроении (на основе
применения СПУ) : дис. ... канд. экон. наук / Коростышев
А. В. – Х., 1968. – 276 с. – Библиогр. : с. 268–276
Раскрывается сущность и значение закона неуклонного
роста производительности труда, как главного условия
развития
производства;
определяется
влияние
интенсивности и экстенсивности звеньев и процессов
угледобычи на уровень основных технико-экономических
показателей работы; устанавливается возможность
увеличения добычи угля и рост производительности
труда на шахтах.

127. Кравченко Н. Ф.
Совершенствование нормирования труда и организации
заработной платы рабочих в новых условиях
хозяйствования (на примере электромашиностроения) :
дис. ... канд. экон. наук / Кравченко Н. Ф. – Х., 1968. – 251
с. – Библиогр. : с. 241–251
Автор ставил перед целью на основе анализа
экономических результатов проведенного в 1956-1960 гг.
упорядочения и современного состояния нормирования
труда и организации заработной платы рабочих раскрыть
основные направления их совершенствования в период
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экономической
реформы
и
в
перспективе.
Предусматривалось: наметить пути по повышению
научного уровня нормирования; показать возможность и
целесообразность расширения нормирования на работы
по обслуживанию производства и ограничения на этой
основе единого по методике и всеобъемлющего по
масштабам учета и планирования трудовых затрат на
производство
продукции;
обобщить
опыт,
конкретизировать задачу и дать рекомендации по
применению
эффективных
форм
материального
поощрения на нормируемых работах; вскрыть слабые
стороны тарифной системы и предложить методику
построения тарифных ставок в зависимости от качества
различий труда.

128. Кравченко Е. В.
Резервы повышения фондоотдачи на угольных шахтах
Донбасса : дис. ... канд. экон. наук / Кравченко Е. В. – Х.,
1968. – 237 с. – Библиогр. : с. 200–211
Раскрывается значение и роль в повышении
эффективности
общественного
производства,
обобщаются и формулируются основные положения,
обеспечивающие
повышение
эффективности
использования основных фондов угольных шахт;
исследуется влияние материально-технических условий
производства на изменение фондоотдачи и других
технико-экономических показателей с ростом глубины
разработки и различным техническим уровнем
производства;
определяются
основные
техникоэкономические
мероприятия,
направленные
на
увеличение эффективности производства, предлагается
методика расчета нормативной фондоотдачи, и
коэффициента
использования
основных
производственных фондов угольных шахт.

129. Маевский Г. А.
Резервы роста добычи угля на действующих шахтах без
увеличения штата трудящихся (на примере шахт
комбината Луганскуголь) : дис. ... канд. экон. наук /
Маевский Г. А. – Х., 1968. – 173 с. – Библиогр. : с. 171–173
Раскрывается сущность и значение закона неуклонного
роста производительности труда, как главного условия
развития
производства;
определяется
влияние
интенсивности и экстенсивности звеньев и процессов
угледобычи на уровень основных технико-экономических
показателей работы; устанавливается возможность
увеличения добычи угля и рост производительности труда
на шахтах.
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130. Пасечник А. П.
Эффективность экономического стимулирования
использования производственных мощностей
железорудных карьеров (в условиях Атасуйского
месторождения) : дис. ... канд. экон. наук / Пасечник А. П.
– Х., 1968. – 186 с. – Библиогр. : с. 176–186
Исследуются объективные закономерности изменения
форм экономического стимулирования на различных
этапах развития железорудной отрасли; анализируются
производственные возможности звеньев карьеров и
применяемые системы экономического стимулирования
производства;
разработаны
основные
положения
экономического
стимулирования
использования
производственных мощностей, приведена эффективность
их внедрения.

131. Пеньков В. Я.
Исследование условий роста производительности труда в
угольной промышленности Казахстана : дис. ... канд. экон.
наук / Пеньков В. Я – Х., 1968. – 206 с. – Библиогр. : с.
200–206

132. Погарцев А. В.
Эффективность совершенствования организации
производства и труда на углеобогатительных фабриках
донецкого бассейна : дис. ... канд. экон. наук / Погарцев А.
В. – Х., 1968. – 253 с. – Библиогр. : с. 240–253
Проанализировано
состояние
разработки
и
практического применения методологии НОТ на
углеобогатительных фабриках Донбасса; исследована
взаимосвязь технико- экономических показателей работы
углеобогатительных фабрика и уровня организации
основних технологических процессов; обоснованы
экономические принципы выбора режима работы фабрик;
установлены основные направления совершенствования
организации обслуживания углеобогатительного производства и снижения его трудоемкости; разработаны
предложения по уточнению методических положений о
переводе углеобогатительных фабрик на новую систему
планирования
и
экономического
стимулирования
производства.

133. Рябуха А. Е.
Внутрицеховый технологический транспорт и некоторые
вопросы комплексной организации работы мартеновских
цехов современных металлургических предприятий : дис.
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... канд. экон. наук / Рябуха А. Е. – Х., 1968. – 224 с. –
Библиогр. : с. 218–225
Разработана
методика
и
выполнены
расчеты
пропускной
способности
внутрицехового
технологического транспорта по всем участкам цеха;
установлена методика и разработан комплексный
суточный план-график работы мартеновского цеха и
определены некоторые измерители, необходимые для
оперативного сменно-суточного планирования работы
цеха; решены задачи по расчету экономической
эффективности
рекомендуемых
мероприятий,
установлены зависимости между различными факторами,
в частности, между продолжительностью плавки и
расходом условного топлива, между временем оборота
составов и температурой поступления слитков на колодцы
и др.

134. Ситцевой В. С.
Совершенствование планирования и управления
производственными запасами на машиностроительных
предприятиях : дис. ... канд. экон. наук / Ситцевой В. С. –
Х., 1968. – 305 с. – Библиогр. : с. 247–252
Исходя из значения оптимизации запасов материальных
ресурсов,
на
основе
качественного
анализа
экономической категории производственных запасов
изучены и проанализированы рекомендованные до
настоящего времена методы нормирования их на
промышленных предприятиях; на основе исследования
практики осуществления поставок металлопродукции на
ряде машиностроительных и приборостроительных
заводов
выявлены
закономерность
причинноследственной связи, предопределяющей необходимые в
конкретных условиях уровни производственных запасов;
на основе результатов качественного и количественного
анализа сформулированы и определены критерии
оптимальности производственных запасов, исходя из
которых разработаны практические рекомендации по
нормированию и управлению ими на предприятии.

135. Топчий Л. С.
Совершенствование нормативной базы хозрасчетных
подразделений машиностроительных предприятий ( на
примере заводов с массовым и крупносерийным типом
производства) : дис. ... канд. экон. наук : 594 / Топчий Л. С.
– Х., 1968. – 224 с. – Библиогр. : с. 214–222
Излагаются основные принципы хозяйственного
расчета и их усовершенствование в новых условиях
работы предприятия, роль внутризаводского хозрасчета в
повышении
эффективности
производства,
и
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необходимость совершенствования нормативной базы
хозрасчетных подразделений; излагаются некоторые
вопросы улучшения состояния нормативной базы по
прямым расходам, основным материалам заработной
платы и покупным деталям. В частности, предлагается
рацаонализировать
исходную
документацию
для
обработки
ее
на
перфорационно-вычислительных
машинах; на базе этой документации и существующей
системы механизированного набора подетально узловых
нормативов производить анализ изменений норм
материальных и трудовых затрат с применением средств
вычислительной техники.

136. Топал Д. М.
Вопросы методики определения перспективной
потребности народного хозяйства в стальных трубах : дис.
... канд. экон. наук / Топал Д. М. – Днепропетровск, 1968. –
205 с. – Библиогр. : с. 201–205
Делается попытка раскрыть ряд вопросов методики
определения перспективной потребности в стальных
трубах как на основе нормативного метода, так и на
основе экстраполяции зависимости между характером
потребления
труб
в
народном
хозяйстве
и
макроэкономическими показателями его развития;
рассматриваются методические вопросы разработки
рациональной схемы потребления труб в народном
хозяйстве страны и совершенствования нормативного
метода расчета потребности на основе этой схемы.

137. Хантурин Р. А.
Эффективность специализации и кооперирования служб
шахтной поверхности (в условиях Карагандинского
бассейна) : дис. ... канд. экон. наук / Хантурин Р. А. – Х.,
1968. – 187 с. – Библиогр. : с. 180–187
Изучены и обобщены основные теоретические
положения по специализации и кооперированию как
прогрессивной общественной формы организации
производства и разделения труда и рассмотрены основные
этапы его развития на угольных шахтах Карагандинского
бассейна; проанализирована экономика участков и цехов
шахтной поверхности, выявлены основные виды работ,
приемлемых для специализации и кооперирования;
экономически обоснованы эффективность и перспективы
развития специализации и кооперирования в условиях
угольной промышленности.

138. Харин А. И.
Совершенствование нормативной базы хозрасчета
основных цехов в области использования
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производственных фондов (на примере
машиностроительных предприятий с серийным и
мелкосерийным типом производства) : дис. ... канд. экон.
наук. / Харин А. И. – Х., 1968. – 215 с. – Библиогр. : с. 208
–215
Данная
работа
направленна
на
проведение
исследований по разработке ряда нормативов с целью
повышения эффективности использования основных
производственных фондов и оборотных средств.

139. Яковлев А. И.
Определение экономической эффективности
автоматических устройств : дис. ... канд. экон. наук /
Яковлев А. И. – Х., 1968. – 227 с. – Библиогр. : с. 218–227
Рассматриваются методы экономической оценки
данного рода техники, изложенные в литературе и
характер экономических обоснований новой аппаратуры,
выполненных в практике работы организаций-создателей
автоматических
устройств;
рассматриваются
преимущества использования простых схем аппаратуры;
дается картина потерь, имеющих место в результате
отказа того или иного функционального типа устройства в
схеме;
рассматриваются
вопросы
определения
эффективности от унификации самих устройств и их
сигналов, характерные для данного рода техники.

1969
140. Алиев В. Г.
Пути совершенствования оперативного планирования и
технического нормирования опытно-конструкторских
работ (на примере радиопромышленности) : дис. ... канд.
екон. наук / Алиев В. Г. – Махачкала, 1969. – 221 с. –
Бибилиогр. : с. 216–221
Рассматриваются
содержание
и
особенности
проведения ОКР в современных условиях технического
прогресса.
Приводится
характеристика
объекта
управления, установлены общие особенности, присущие
опытно-конструкторским разработкам, сформулированы
задачи и требования к системам планирования и
управления ОКР.

141. Белявцев М. И.
Исследование и выбор эффективных форм поставок
материальных ценностей угольным предприятиям : дис. ...
канд. экон. наук / Белявцев М. И. – Донецк, 1969. – 339 с. –
Библиогр. : с. 329–339
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Раскрывается сущность и экономическое содержание
издержек
материально-технического
обеспечения
предприятий угольной промышленности; формулируется
определение понятия прогрессивных способов поставок
важнейших
видов
продукции;
анализируется
существующая организация поставок и устанавливаются
зависимости затрат от материально-технических условий;
разрабатывается методика выбора эффективности
способов поставок важнейших видов продукции
предприятий угольной промышленности Донбасса;
определяется
экономическая
эффективность
предлагаемых мероприятий.

142. Гришина Э. В.
Показатели специализации машиностроительных
предприятий : дис. ... канд. экон. наук / Гришина Э.В. – Х.,
1969. – 259 с. – Библиогр. : с. 250–259
Рассматриваются существующие и рекомендуемые в
литературе
показатели
специализации
машиностроительного производства; в результате
проведенных
исследований
установлено,
что
существующая
система
показателей
машиностроительного производства требует уточнения и
дальнейшей доработки; рассматривается значение
особенности и основные направления развития
специализации на данном этапе; на основании
теоретических обоснований и проведенных исследований
предложена новая система показателей специализации и
методика оценки с их помощью уровня специализации
машиностроительных предприятий.

143. Даць Г. А.
Эффективность рациональной организации рабочих
процессов в условиях интенсификации очистной выемки
(на примере шахт комбината Луганскуголь) : дис. ... канд.
экон. наук / Даць Г. А. – Х., 1969. – 257 с. – Библиогр. : с.
248–257
Раскрывается сущность и экономическое содержание
научной организации труда и производства, дается
определение этих понятий, раскрываются причины
неравномерного и прерывного характер процесса добачи
угля; анализируются формы организации очистных работ
на различных этапах развития угольной промышленности
донецкого бассейна; анализируется использование и
надежность нового забойного оборудования, исследуются
организация, скорость и непрерывность робочих
процессов в очистном забое в зависимости от
количественного состава рабочих в звене и числа
работающих
звеньев,
определяется
влияние
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некомплектности производства на величину углепотока и
использование рабочего времени.

144. Жулихина Г. С.
Совершенствование укрупненного внутризаводского
планирования затрат на производство (на примере
машиностроительных заводов) : дис. ... канд. экон. наук /
Жулихина Г. С. – Х., 1969. – 185 с. – Библиогр. : с. 177–
185
На основе детально выявленных закономерностей
формирования затрат в диссертации разработаны методы,
приемлемые для использования цеховыми экономистами
и работниками плановых отделов при существующей
вооруженности предприятий счетными средствами.
Критерием оценки качества разработанных укрупненных
методов служит величина отклонений полученных
расчетных данных от утвержденных плановых затрат и
отчетных « подвергшихся тщательному анализу и, кроме
этого, сокращение трудоемкости расчетов.

145. Ивашко В. А.
Исследование резервов повышения эффективности
использования основных фондов и производственных
мощностей угольны шахт : дис. ... канд. экон. наук /
Ивашко В. А. – Х., 1969. – 258 с. – Библиогр. : с. 253–258
Исследована роль основных фондов промышленном
производстве и определено место и значение плановоэкономических мер, направленных на повышение
эффективности
использования
средств
труда;
проанализированы
закономерности
развития
материально-технической
базы
угольной
промышленности в сопоставлении с динамикой
важнейших показателей горного производства и
разработаны меры планово-экономического характера по
повышению
фондоотдачи;
определены
пути
совершенствования планово-экономической работы в
области использования и расширения производственных
мощностей угольных шахт.

146. Коноваленко К. Д.
Совершенствование организации и планирования
технологической подготовки производства (на примере
заводов приборостроения) : дис. ... канд. экон. наук /
Коноваленко К. Д. – Х., 1969. – 214 с. + 9 с. – Библиогр. : с.
1–9
Дается
характеристика
приборостроительных
предприятий; рассматриваются условия их производства
и причины, затрудняющие организацию равномерного
выпуска продукции; излагаются пути совершенствования
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технологической подготовки производства; излагается
методика составления сетевых графиков при различных
вариантах последовательности передачи конструкторской
документации предприятию.

147. Костюченко Л. И.
Совершенствование организации инженерного и
управленческого труда на машиностроительных
предприятиях : дис. работа ... канд. экон. наук /
Костюченко Л. И. – Х., 1969. – 228 с. – Библиогр. : с. 216 –
228
Исследовано на машиностроительных предприятиях
существущее состояние организации труда инженернотехнических и управленческих работников; выявлены
причины недостатков и возможности их устранения в
различных условиях производства, и далее обобщен
имеющийся опыт в этой области; разработан ряд
методических
рекомендаций
по
анализу
и
совершенствованию организации труда и определены
основные
направления
конкретных
мероприятий,
внедрение которых будет способствовать повьшению его
эффективности и производительности.

148. Митин Н. Е.
Экономическая оценка повышения долговечности
изделий (на примере сельскохозяйственных машин) : дис.
... канд. экон. наук / Митин Н. Е. – Ростов н/Д, 1969. – 230
с. – Библиогр. : с. 224–230
Изучены формирование и состав эксплуатационнотехнических и экономических показателей в сферах
подготовки производства, изготовления и эксплуатации
машин до и после повышения долговечности
составляющих их частей; предложены порядок и методы
оценки
эксплуатационно-технических
преимуществ
машин с разным уровнем долговечности деталей;
исследованы особенности экономической оценки и
найден оптимальный вариант затрат на подготовку
производства, изготовление и эксплуатацию машин,
имеющих более высокий уровень долговечности деталей.

149. Мурлыкин А. А.
Вопросы оптимальной организации производства в
мартеновских цехах : дис. ... канд. экон. наук. – Х., 1969. –
229 с. – Библиогр. : с. 219–229
Предметом данной диссертации является разработка
комплекса задач оптимальной организации процессов в
мартеновских цехах, естественно вытекающих из
технических и общеэкономических проблем развития
мартеновского производства; показана необходимость
56

разработки новых принципов организации ритмичной
работы, так как существующие рекомендации решения
этой проблемы вступили в противоречие с практикой
производства; дано решение задачи
оптимизации
выпуска сталеразливочных составов в процессе
управления как одного из эффективных методов для
компенсации
потерь
в
случае
нарушений
производственных графиков.

150. Парамонов В. Н.
Резервы роста производительности труда в
машиностроении (на примере Харьковской области) : дис.
... канд. экон. наук. – Х., 1969. – 233 с. – Библиогр. : с. 255–
233
Изучены факторы роста производительности труда,
проведена их классификация, установлены важнейшие
факторы, действующие на машиностроительных заводах,
включающие в себя три основные группы - "повышение
технического
уровня
производства»,
„улучшение
организации производства и труда", "структурные
изменения в производстве и прочие факторы”;
рассмотрены
существуйте
методы
измерения
производительности труда, выбран метод для расчета
размеров резервов роста производительности труда в
машиностроении;
рассмотрена
зависимость
производительности труда от некоторых техникоэкономических показателей.

151. Рудычев А. А.
Исследование резервов снижения трудоемкости по
осушению обводненных железорудных месторождений (в
условиях КМА и Белозерского месторождений) : дис. ...
канд. экон. наук / Рудычев А. А. – Х., 1969. – 194 с. –
Библиогр. : с. 184–194
В историческом разрезе раскрывается роль и значение
осушения в освоении обводненных месторождений
полезных
ископаемых;
анализируются
факторы,
определяющие уровень затрат труда на осушающие
мероприятия;
исследуются
взаимозависимости
и
устанавливаются взаимосвязи между трудоемкостью и
материально-техническими условиями производства;
выявляются и анализируются главные причины,
влияющие на уровень трудоемкости осушительных работ.

152. Скляров В. П.
Исследования эффективности использования основных
производственных фондов шахтостроительных
организаций : дис. ... канд. экон. наук / Скляров В. П. – Х.,
1969. – 200 с. – Библиогр. : с. 193–200
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Исследовано экономическое значение наиболее полного
использования основных производственных фондов;
установлена степень влияния улучшения использования
основных производственных фондов на техникоэкономические показатели работы шахтостроительных
организаций; установлена качественно-количественная
взаимосвязь
между
показателями
использования
основных фондов и материально- техническими
условиями строительства горных предприятий; проведен
технико-экономический анализ использования основных
производственных фондов и определение путей их
максимального использования.

153. Слинченко В. И.
Совершенствование оперативного управления на
машиностроительных заводах серийного типа
производства : дис. ... канд. экон. наук / Слинченко В. И. –
Х., 1969. – 106 с. – Библиогр. : с. 201–206
Определены условия, при которых возможно
использование сетевых методов для планирования и
оперативного регулирования производственного процесса
с
серийным
характером,
определены
условия,
обеспечивающие
эффективное
функционирование
системы сетевых методов планирования и управления.

154. Тарасов А. И.
Повышение эффективности производственных фондов
углеобогатительных фабрик (в условиях коксохимической
промышленности УССР) : дис. ... канд. экон. наук /
Тарасов А. И. – Х., 1969. – 252 с. – Библиогр. : с. 232–252
Раскрывается сущность основных производственных
фондов и объективная необходимость повышения их
использования; исследуется влияние технического
прогресса
угледобычи
на
изменение
основных
производственных фондов углефабрик; устанавливаются
взаимосвязи
между
показателями
использования
основных
фондов
и
материально-техническими
условиями углеобогащения; определяются экономическая
эффективность технического прогресса в углеобогащении
и
условия
максимального
использования
производственных фондов.

155. Татаринов В. С.
Исследование эффективности улучшения качества угля
(в условиях Донецкого бассейна) : дис. ... канд. экон. наук /
Татаринов В. С. – Х., 1969. – 265 с. – Библиогр. : с. 255–265
Исследуется сущность и роль качества продукции в
производстве, рассматриваются факторы, определяющие
качество
продукции
угольной
промышленности;
58

устанавливается качественно-количественная взаимосвязь
между
материально-техническими
условиями
производства и качеством добываемого угля, между
качественными признаками угля и показателями,
характеризующими эффективность работы предприятий
угольной промышленности; производится техникоэкономический
анализ
возможных
решений,
обеспечивающих улучшение качества угля, снижение
минеральных
примесей,
определяются
основные
направления эффективного снижения зольности угля в
процессе его добычи.

156. Тимуш М. М.
Эффективность использования основных фондов
угольных шахт (в условиях Донецкого бассейна) : дис. ...
канд. экон. наук / Тимуш М. М. – Х., 1969. – 266 с. –
Библиогр. : с. 254–266
Раскрывается экономическая сущность основных
фондов в производстве; анализируется динамика
основных фондов в различных условиях производства и
устанавливаются
качественно-количественные
взаимосвязи
между
материально-техническими
и
социально-экономическими условиями производства и
показателями
использования
основных
фондов;
исследуются и определяются основные мероприятия,
направленные
на
повышение
эффективности
производства,
и
вопросы
экономического
стимулирования лучшего использования основных
фондов.

157. Ткаченко И. И.
Совершенствование управления производством на
угольных шахтах : дис. ... канд. экон. наук / Ткаченко И. И.
– Х., 1969. – 203 с. – Библиогр. : с. 193–203
Раскрыта экономическая роль и значение управления в
производстве, обобщены и сформированы основные его
понятия и направления совершенствования, определены
факторы, обусловливающие уровень развития управления
угольным производством; исследованы развитие и
современное состояние управления на угольных шахтах,
уровень организации труда ИТР и служащих,
существующие методические положения по управлению
производством; разработаны м тодичеокио основы
совершоаствования
управления
производством
и
предложения по наилучшей организации труда
инженерно-технических работников угольных шахт.
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158. Федоров Б. Ф.
Технико-экономические основы централизованного
производства запасных частей для ремонта
металлорежущего оборудования : дис. ... канд. экон. наук /
Федоров Б. Ф. – Х., 1969. – 203 с. – Библиогр. : с. 194–203
Рассмотрены вопросы: развития и совершенствования
организации и ремонта оборудования в машиностроении;
современного состояния ремонтного производства;
экономических
предпосылок
организации
централизованного производства запасных частей на
специализированных
предприятиях;
выявления
номенклатуры и определения потребности в запасаных
частях
для
ремонта
металлорежущих
станков;
определения наиболее рациональных форм организации
централизованного производства запасных частей; определения
экономической
эффективности
централизованного производства запасных частей на
специализированных предприятиях.

159. Шпак Ю. Т.
Обоснование выбора наиболее экономичных средств
механизации и автоматизации информационной
деятельности в промышленности : дис. ... канд. экон. наук /
Шпак Ю.Т. – Х., 1969. – 240 с. + 23 с. – Библиогр. : с. 1–23
Предпринята попытка уточнить некоторые вопросы
методологии
определения
эффективности
информационной
деятельности
в
промышленном
производстве. При этом автор исходит из того, что
информационное обслуживание в промышленности
должно быть приближенно к идеальной модели системы
передачи
информации,
так
как
наивысший
народнохозяйственный эффект достижим лишь в тех
случаях,
когда
существует
стабильностная
информационная связь между наукой, техникой и
производством.
В
работе
предложена
система
показателей, которая с достаточной полнотой позволяет
определить
народнохозяйственную
эффективность
информационной деятельности.

160. Штернов А. А.
Экономическая эффективность технического
перевооружения литейного производства УССР : дис. ...
канд. экон. наук / Штернов А. А. – Х., 1969. – 146 с. –
Библиогр. : с. 140–146
На основании проведенных исследований и расчетов
для ликвидации дефицита в литых заготовках автор
предложил действующие мелкие литейные цехи, лучшие
по своему техническому состоянию, перевооружить, то
есть установить современное оборудование, предельно
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сократить ручной труд путем механизации и
автоматизации производственных процессов и при
необходимости несколько расширить существующие
производственные площади цеха.

1970
161. Алипов С. П.
Совершенствование внутришахтного хозяйственного
расчета в условиях экономической реформы : дис. ... канд.
екон. наук / Алипов С. П. – Х., 1970. – 258 с. – Библиогр. :
с. 168–173
Изучена и раскрыта экономическая сущность
хозяйственного и внутрихозяйственного расчета в
условиях социалистического производства; исследована
существующая практика работы участков цехов и служб и
обоснованы требования, которым должны отвечать
внутрихозяйственный
расчет,
материальное
стимулирование и хозрасчетные взаимоотношения;
разработаны
основные
положения
организации
внутрихозяйственного
расчета,
планирования
хозрасчетных показателей, наиболее рациональная
система показателей плана и круг планируемых затрат
структурными подразделениями, система материального
поощрения за улучшение результатов хозрасчетной
деятельности и хозрасчетных взаимоотношений между
подразделениями.

162. Беленькая Л. А.
Совершенствование планирования подготовки
производства новых изделий на основе ипользования
математических методов и ЭВМ : дис. ... канд. экон. наук /
Беленькая Л. А. – Х., 1970. – 224 с. – Библиогр. : с. 217–
224
Дано описание содержания работ внутри этапов
технической подготовки производства новых изделий;
изложены основные принципы планирования сложных
комплексов работ; приведен анализ существующих
направлений в решении задач по планированию при
наличии ограничений по ресурсам; даны обоснования,
общая формулировка и тематическое описание задачи
синтеза последовательности работ внутри планируемого
комплекса с учетом ограничений по ресурсам;
приводится блок-схема машинной программы.

163. Горошко М. Ф.
Исследование экономической эффективности вскрытия
нижележащих горизонтов при подземной разработке
рудных месторождений (в условиях Криворожского
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бассейна) : дис. ... канд. экон. наук / Горошко М. Ф. – Х.,
1970. – 156 с. – Библиогр. : с. 143–156
Раскрывается сущность эффективности технологии
производства, как экономической категории, обобщаются
и Формулируются основные положения, обеспечивающие
принятие решений по повышению эффективности
вскрытия горизонтов при подземной разработке рудных
месторождений; производится анализ применяемых схем
и
методов
вскрытия
месторождений,
уровня
использования производственных мощностей при
подземной разработке месторождений; определяются
основные положения совершенствования схем вскрытия
месторождений, предлагается методика расчета и выбора
рациональных схем и вариантов вскрытия месторождений
в условиях действующих шахт, предусматривающая
применение
алгоритма
теории
динамического
программирования.

164. Гринева Н. Е.
Оптимизация размеров незавершенного производства на
предприятиях серийного машиностроения : дис. ... канд.
экон. наук / Гринева Н. Е. – Х., 1970. – 213 с. – Библиогр. :
с. 205–212
Рассматривается
экономическая
сущность
незавершенного производства в условиях хозяйственной
реформы, анализируется, оценивается его современное
состояние на предприятиях серийного машиностроения
страны, его роль в организации ритмичной работы,
экономической сущности ритмичности и определяются
задачи
по
дальнейшему
совершенствованию
нормирования запасов незавершенного производства;
рассматриваются вопросы оптимизации норм оборотных
и страховых запасов полуфабрикатов собственного
производства, особенностей организации и планирования
материально-технического снабжения в условиях единой
системы
оперативно-календарного
планирования
производства и снабжения.

165. Огиенко А. Д.
Исследование закономерностей формирования и
использования оборотных средств на угольных шахтах :
дис. ... канд. экон. наук : 08-594 / Огиенко А. Д. – Х., 1970.
– 231 с. – Библиогр. : с. 210–216
Исследованы и обоснованы сущность и значение
оборотных средств как экономической категории;
рассмотрен кругооборот средств и показателей,
отражающих эффективность использования оборотных
средств в угольной промышленности; определены
основные факторы, обусловливающие эффективность
формирования и использования оборотных средств;
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исследована структура оборотных средств по их
источникам и размещению в угольной промышленности,
выявлены тенденции динамики оборотных средств во
взаимосвязи с основными показателями производства.

166. Пономаренко Н.Ф.
Исследование влияния новой забойной техники на
снижение издержек производства (на примере шахт
комбината Ворошиловградуголь): Дис. ... канд. экон. наук.
– Х., 1970. – 203 с. – Библиогр. : с. 197–203
Раскрывается объективная необходимость технического
перевооружения угольных шахт, рассматриваются
факторы производительных сил труда; исследуются
причины изменения производственных затрат и
определяется влияние новой забойной техники на
себестоимость 1т угля; выявляются имеющиеся
производственные резервы, обосновываются условия и
область эффективного использования новой забойной
техники.

167. Разинкова В.П.
Экономико-математическое обоснование планового
уровня показателей, влияющих на образование фонда
материального поощрения (на примере предприятий
электротехнической промышленности): Дис. ... канд. экон.
наук 08.607 - математические методы в экономических
исследованиях. – Х., 1970. – 244 с. – Библиогр. : с. 239–244
Рассмотрено математическое содержание материальной
заинтересованности,
раскрыта
объективная
необходимость премий, как экономического рычага
повышения эффективности производства, а также
значение морального стимулирования
в повышении
трудовой и творческой активности трудящихся,
взаимосвязь материальных и моральных стимулов к
труду;
проанализированы
основные
показатели,
определяющие размер фонда материального поощрения.

168. Сударкина С.П.
Методы определения себестоимости серийных образцов
новых машин и установок на стадии проектирования (на
примере турбиностроения): Дис. ... канд. экон. наук. – Х.,
1970. – 281 с. – Библиогр. : с. 224–231
Приводится методика расчета влияния процессов
освоения новых машин на их себе стоимость и ее
составляющие ( метод индексов), с помощью метода
оценки по удельному весу материальных затрат с
введением индексной поправки можно качественно
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оценить величину затрат на производство новой машины
или установки в случае если последняя не имеет аналога.

169. Суркова С.Н.
Эффективность специализации капитальных ремонтов
электродвигателей: Дис. ... канд. экон. наук. – Х., 1970. –
189 с. – Библиогр. : с. 181–189
Изучены сущность и содержание ремонта как
экономический
категории,
определена
его
целесообразность при современном уровне развития
техники и организации производства и установлены
основные тенденции развития организационных форм
ремонтного
производства
электрооборудования;
проанализировано современное состояние ремонта
электродвигателей и уровень его технико-экономических
показателей; экономически обоснованы необходимые
условия и целесообразность специализации капитальных
ремонтов
электродвигателей
и
определена
ее
эффективность.

170. Трунов И.И.
Совершенствование материального стимулирования
роста производительности труда на шахтах
Карагандинского бассейна: Дис. ... канд. экон. наук. – Х.,
1970. – 163 с. – Библиогр. : с. 160–163
В историческом разрезе анализируется системи
заработной платы и премирования работников угольной
прошленности; определяются основные направления
совершенствования материального стимулирования, и
дается их экономическое обоснование; разрабатывается
методика планирования фонда заработной платы с учетом
рационального
соответствия
между
ростом
производительности труда и заработной платы рабочих.

171. Хмиль Т.М.
Совершенствование систем материального поощрения
предприятий и их подразделений (на примере
машиностроения): Дис. ... канд. экон. наук. – Х ., 1970. – 07
с. – Библиогр. : с. 200–207
Анализируются действующие системи материального
поощрения предприятий, приводится оценка их
эффективности
на
основе
математического
моделирования; экономически обосновывается система
образования поощрительных фондов предприятия на
долю прибыли. разрабатывается система материального
поощрения для внутризаводских подразделений.

172. Цюпко Н.Н.
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Технико-экономическая эффективность применения
жидких самотвердеющих смесей для производства
стержней: Дис. ... канд. экон. наук. – Х., 1970. – 175 с. –
Библиогр. : с. 162–175
Дается технико-экономический анализ производства
стержней;
показаны
причины,
препятствующие
механизации
стержневых
работ;
рассматривается
изменение трудовых затрат и длительности сушки
стержней, условий труда и организации работы
стержневых отделений при использовании ЖСС; дается
экономическая оценка эффективности технологических
процессов
изготовления
стержней;
предлагается
методика выбора экономически целесообразного способа
производства стержней, учитывающая не только
возможность ручного и машинного их изготовления, но
изменения технологического процесса в целом.

173. Шаталов А.И.
Эффективность специализации ремонтов горношахтного
оборудования (в условиях комбината
Ворошиловградуголь): Дис. ... канд. экон. наук. – Х., 1970.
– 182 с. – Библиогр. : с. 171–182
Раскрываются сущность, формы, виды и показатели
специализации
промышленного
производства;
обосновывается эффективность специализированного
ремонта горношахтного оборудования; определяются
сроки службы комбайнов, быстроизнашивающихся
деталей и узлов; определяется экономически выгодное
расположение специализированных ремонтных баз
комбината.

1971
174. Алексеев А. В.
Совершенствование хозяйственного расчета и
экономического анализа на предприятиях машиностроения
: дис. ... канд. екон. наук / Алексеев А. В. – К., 1971. – 157
с. – Библиогр. : с. 147–157
Обосновано положение о том, что хозяйственный
расчет представляет собой важнейший элемент в
объективном механизме использования экономических
законов в практике планового руководства народным
хозяйством; дается описание “киевского варианта"
Новочеркасской системы оперативно-производственного
планирования, показываются преимущества этого
варианта; сделана попытка показать внутреннюю связь
хозяйственного расчета с экономическим анализом.
Последний рассматривается автором как форма
проявления (реализации) хозрасчетных систем.
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175. Беляев В. М.
Совершенствование методов планирования производства
горного предприятия (на примере рудников
Криворожского бассейна) : дис. ... канд. экон. наук / Беляев
В. М. – Донецк, 1971. – 197 с. – Библиогр. : с. 161–169
Рассмотрено
планирование
как
экономическая
категория, изучено проявление основных принципов
хозяйственного
руководства
в
условиях
горнодобывающей промышленности установлен характер
взаимосвязи между основными условиями производства
по
панелям
и
процессам;
исследованы
и
проанализированы существующие методы планирования
производства на горных предприятиях; разработана
методика оптимизации плана основного производства;
исследованы вопросы совершенствования планирования
вспомогательного производства горных предприятий,
предложена методика расчета плана вспомогательного
производства рудника; определены основные положения
формирования и разработана методика расчета
сбалансированного плана основного и вспомогательного
производства горного предприятия.

176. Богуславский Л. Б.
Исследование трудовых затрат на производство
ремонтов агрегатов и механического оборудования
металлургических заводов Украины : дис. ... канд. экон.
наук / Богуславский Л. Б. – Донецк, 1971. – 167 с. –
Библиогр. : с. 162 – 167
Исследована динамика трудовых затрат на ремонты
оборудования и огнеупорную кладку;
обоснованы
критерии для установления рациональной технически
обоснованной
численности ремонтного персонала;
разработана методика укрупненного нормирования
численности
ремонтных
рабочих,
занятых
на
производстве собственно ремонтов оборудования;
определена
рациональная
степень
централизации
ремонтов
оборудования
для
различных
видов
металлургического передела.

177. Братков Е. Н.
Повышение рентабельности шахт Центрального района
Донбасса : дис. ... канд. экон. наук / Братков Е. Н. – Х.,
1971. – 175 с. – Библиогр. : с. 165 – 174
Исходя из сущности рентабельности определены ее
роль и значение на современном уровне развития
промышленности, в частности, угольной отрасли;
исследованы основные закономерности изменения
рентабельности угольного производства, проявляющиеся
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в
условиях
технического
перевооружения
производственных процессов, определены наиболее
важные направления повышения доходности шахт
Центрального района Донбасса, произведена оценка этих
направлений;
разработаны
предложения
по
использованию резервов повышения рентабельности
шахт.

178. Воробейчик М. Б.
Экономическая эффективность специализации
производства гидравлических приводов : дис. ... канд. экон.
наук / Воробейчик М. Б. – Х., 1971. – 220 с. – Библиогр. : с.
188–201
Дан критический анализ и обобщены работы
экономистов, посвященные специализации и показателям
измерения ее уровня; исследована применяемость
гидравлических
приводов,
проанализирована
существующая и перспективная потребность в них,
являющаяся основой планирования специализации;
изучен и дан анализ современного состояния
специализации производства узлов гидравлического
привода;
выработаны
предложения
по
совершенствованию
специализации
производства
гидравлических приводов и созданию самостоятельной
подотрасли — гидроприводостроения.

179. Жилин А. И.
Эффективность повышения темпов технического
обновления угольных шахт : дис. ... канд. экон. наук :
08.594 / Жилин А. И. – Х., 1971. – 210 с. – Библиогр. : с.
199–210
Рассмотрены роль научно-технического прогресса в
совершенствовании производства, виды морального и
физического износа машин и механизмов, приведены
показатели, характеризующие техническое обновление
угольных шахт; проанализированы динамика и структура
капитальных вложений , практика их планирования на
воспроизводство процесса добычи угля ; определено
влияние условий производства на удельные капитальные
вложения по горным работам, разработана методика и
определен экономически обоснованный срок службы
угольных комбайнов.

180. Зарянский И. А.
Исследование резервов снижения трудоемкости
проведения основных подготовительных выработок (на
примере шахт, разрабатывающих крутопадающие пласты) :
дис. ... канд. экон. наук / Зарянский И. А. – Х., 1971. – 215
с. – Библиогр. : с. 206–215
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Раскрывается роль трудоемкости работ в развитии
общества и ее сущность как экономической категории;
устанавливается
состав
основных
факторов,
определяющих уровень трудовых затрат на проведение
подготовительных выработок; анализируется структура
затрат рабочего времени на выполнение основных
процессов проходческого цикла при проведении
подготовительных
выработок
по
крутопадающим
пластам.

181. Костромин В. Г.
Комплексное совершенствование производстваважнейший резерв повышения его эффективности (на
примере предприятий электромашиностроения) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.594 / Костромин В. Г. – Х., 1971. – 215
с. – Библиогр. : с. 157–163
Автор ставит перед собой задачу проанализировать
производство как систему по некоторым элементам в
физическом, экономическом и кибернетическом аспектах,
разработать отдельные теоретические вопросы и дать
практические
предложения
по
повышению
экономической
эффективности
работы
электротехнических
предприятий,
производящих
электрические
машины
средней
мощности
и
низковольтные электрические аппараты.

182. Крыжановский Е. Д.
Пути совершенствования хозяйственного расчета на
угольных шахтах : дис. ... канд. экон. наук : 08.594 /
Крыжановский Е. Д. – Х., 1971. – 166 с. – Библиогр. : с. 159
–166
Установлены основные предпосылки и принципы
организации хозяйственного расчета промышленного
предприятия и его структурных подразделений;
рассмотрены
основные
этапы
совершенствования
хозяйственного
расчета
в
промышленности
и
установлены
недостатки
организации
внутрихозяйственного расчета на угольных шахтах
Украины;
установлены
основные
направления
совершенствования хозяйственного расчета на шахтах в
условиях новой экономической реформы, обоснован и
предложен критерий оценки результатов хозрасчетной
деятельности структурного подразделения шахты;
разработаны рекомендации по совершенствованию
планирования, учета результатов и материального
стимулирования работников хозрасчетных структурных
подразделений шахты и предложены принципы
организации хозрасчетных взаимоотношений, основанные
на материальной ответственности.
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183. Лубянов Н. Д.
Экономическая эффективность специализации
производства в электроаппаратостроении : дис. ... канд.
экон. наук / Лубянов Н. Д. – Х., 1971. – 169 с. – Библиогр. :
с. 163–169
Целью данной работы является исследование
экономической эффективности повышения уровня
специализации низковольтного аппаратостроения. В
диссертации
ставились
задачи
исследования
закономерностей формирования затрат в низковольтном
аппаратостроении
в
условиях
высоких
темпов
технического прогресса в электропромышленности и
определения
наиболее
эффективного
варианта
подетальной специализации на конкретном примере
производства
магнитных
станций
управления
электроприводом.

184. Лялюк В. С.
Вопросы экономики улучшения качества доменного
кокса из обогащенных углей Донецкого бассейна : дис. ...
канд. экон. наук / Лялюк В. С. – Х., 1971. – 224 с. + 21 с. –
Библиогр. : с. 1 – 21
Рассматриваются теоретические основы повышения
качества продукции, роль качества продукции на
современном этапе промышленного развития, практика
государственного управления качеством и особенности
коксохимической промышленности в решении вопросов
качества
продукции;
рассматриваются
основные
направления
технического
прогресса
в
черной
металлургии, влияние качества сырьевых материалов и их
подготовки на технико-экономические показатели
коксового и доменного производства, требования к
качеству доменного процесса и его уровень в настоящее
время.

185. Матросов А. Д.
Исследование влияния содержания полезного вещества в
лакокрасочных материалах на экономику их производства
и потребления : дис. ... канд. экон. наук / Матросов А. Д. –
Х., 1971. – 166 с. – Библиогр. : с. 153–166
Проанализирована совокупность физико-химических,
малярно-технических
и
механических
свойств
лакокрасочных материалов и покрытий с целью
определения сводных показателей их потребительского
качества; проанализированы существующие направления
повышения
содержания
полезного
вещества
в
лакокрасочных материалах; исследована количественная
взаимосвязь
содержания
полезного
вещества
в
лакокрасочных материалах с их основными технико69

экономическими показателями; разработаны практически
приемлемые
методы
использования
показателя
содержания полезного вещества в лакокрасочной
продукции для планирования, анализа, ценообразования и
материального стимулирования производства.

186. Мащенко С. Д.
Совершенствование планирования инструментального
производства на машиностроительных предприятиях : дис.
... канд. экон. наук : 08.594 / Мащенко С. Д. – Х., 1971. –
167 с. – Библиогр. : с. 164–167
Подготовлена необходимая база в теорию и практику
планирования
инструментального
производства
машиностроительных
предприятий
на
основе
использования
современных
научных
методов,
передового
производственного
опыта,
элементов
системного подхода; исходя из анализа недостатков ,
существующих в литературных источниках, типовых
руководящих материалах и производственной практике,
разработаны рекомендации по совершенствованию
планирования инструментального производства на этапах
составления и выполнения планов; обоснованы
возможности
внедрения
в
производство
этих
рекомендаций.

187. Мельникова К. И.
Экономическое обоснование нормативов системы
планово-предупредительного ремонта технологического
оборудования в машиностроении : дис. ... канд. экон. наук :
08.594 / Мельникова К. И. – Х., 1971. – 199 с. – Библиогр. :
с. 173–182
Освещается технико-экономическая сущность ремонта,
основные
этапы
развития
системы
ПОР
в
машиностроении и особенности ее использования на
предприятиях
зарубежных
стран;
исследуется
экономическая обоснованность таких важнейших
нормативов системы ПОР как продолжительность
межремонтных периодов и циклов, затраты на плановые
ремонты и техническое обслуживание и предлагаются
метода их экономического обоснования; на ряде
конкретных
примеров
показана
возможность
практического использования предложенных методов
расчета нормативов.

188. Соболев Е. С.
Совершенствование технического нормирования труда
на машиностроительных предприятиях с серийным и
мелкосерийным характером производства : дис. ... канд.
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экон. наук / Соболев Е. С. – 1971. – 194 с. + 8 с. –
Библиогр. : с. 1–8
В настоящей работе дан анализ состояния организации
технического нормирования труда на примере ряда
харьковских заводов мелкосерийного и серийного типа
производства, в том числе завода транспортного
машиностроения имени В.А.Малышева, раскрыты
основные направления дальнейшего совершенствования
технического нормирования на машиностроительных
предприятиях с целью обеспечения непрерывного роста
производительности труда.

189. Стрелец А. И.
Исследование резервов снижения затрат труда в
проблеме повышения эффективности доменного
производства : дис. ... канд. экон. наук / Стрелец А. И. – Х.,
1971. – 153 с. – Библиогр. : с. 148–153
Разработаны
методические
положения
по
межзаводскому анализу производительности труда в
доменном
производстве;
исследованы
резервы
повышения использования производственных мощностей
доменных печей; разработаны методические основы
определения и учета доли тяжелого ручного труда в
общих затратах труда рабочих металлургических цехов;
разработаны
практические
рекомендации
по
совершенствованию организации рабочих мест и
механизации трудоемких работ; разработаны методы
рационализации состава персонала доменных цехов по
отдельным производственным участкам; разработана
методика
нормирования
численности
персонала
металлургического завода, занятого выплавкой чугуна.

190. Сурков В. Г.
Технологическая специализация и организационное
построение производства поковок : дис. ... канд. экон. наук
: 08.594 / Сурков В. Г. – Уфа, 1971. – 152 с. – Библиогр. : с.
145–152
Исследованы и установлены объективные взаимосвязи
материально-технических и экономических условий
технологически специализированного производства для
обоснования путей его развития; проведено исследование
сущности и задач технологической специализации;
проанализировано
современное
организационнотехническое состояние производства поковок, уровень его
специализации и технико-экономических показателей;
определены виды технологической специализации и
формы организационного построения производства,
обеспечивающие
достижение
технически
подготовленного уровня его эффективности.
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191. Тимофеев В. Л.
Совершенствование перспективного планирования
производства горнодобывающего предприятия на базе
ЭВМ (для флюсовых месторождений) : дис. ...канд. экон.
наук / Тимофеев В. Л. – Х., 1971. – 148 с. – Библиогр. : с.
140–148
Исследована структура планов основного производства
горнодобывающего предприятия и определены принципы
организации взаимодействия элементов этой структуры
во времени и пространстве в условиях применения ЭВМ;
составлена методика построения типовой математической
модели производственного процесса горнодобывающего
предприятия; разработаны экономико-математическая
модель
перспективного
планирования
производства,способ и организация решения плановой
задачи на ЭШ, составляющие методику оптимизации
перспективного плана в человеко-машинной системе
управления.

192. Школа И. Н.
Исследование условий эффективного использования
оборотных средств (на примере рудников Криворожского
бассейна) : дис. ... канд. экон. наук : 08.594 / Школа И. Н. –
Х., 1971. – 166 с. – Библиогр. : с. 156–166
Исследовано экономическое содержание кругооборота
оборотных средств в условиях железорудной отрасли;
определена и обоснована сущность и значение оборотных
средств; установлены взаимосвязи между величиной
нормируемых оборотных средств и материальнотехническими и социально- экономическими условиями
производства; определены основные условия и параметры
производства, оказывающие наибольшее влияние на
формирование
оборотных
средств
рудников
Криворожского бассейна.

193. Якуба Г. Ф.
Показатели уровня конструкторской стандартизации на
предприятиях (организационные и экономические
вопросы) : дис... канд. экон. наук / Якуба Г. Ф. – Х., 1971. –
156 с. – Библиогр. : с. 153–156
Цель исследования - на основании изучения
имеющегося передового опыта разработать такой подход
к
определению
показателей
конструкторской
стандартизации
на
предприятиях,
который
бы
обеспечивал
рассмотрение
следующих
вопросов:
единства методики при определении показателей
стандартизации и взаимосвязи этих показателей;
аналитической взаимозависимости уровня стандартизации
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и
его
экономической
эффективности;
влияния
показателей
стандартизации
на
организационную
структуру производства и его специализацию.

1972
194. Белоконенко В. И.
Совершенствование организации труда и материального
стимулирования вспомагательных рабочих на
машиностроительных предприятиях : дис. ... канд. экон.
наук : 08.594 / Белоконенко В. И. – Х., 1972. – 176 с. –
Библиогр. : с. 169–176
Раскрыты основные направления использования
резервов
совершенствования
организации
вспомогательного производства и труда рабочих по
обслуживанию основного производства; разработаны
предложения по реализации основных направлений
совершенствования организации труда вспомогательных
рабочих;
Предложена
система
организации
и
материального стимулирования работ по ремонту
технологической оснастки, базирующейся на техническом
нормировании работ и обеспечивающая обоснованное
планирование рабочих службы БИХ завода (цеха) и
разработку нормированных заданий.

195. Богуславский И. Я.
Совершенствование организации производства и
создание на этой базе типовой АСУП (на примере
предприятий электромашиностроения) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.594 / Богуславский В. И. – Х., 1972 – 198 с. –
Библиогр. с. 188–198
Проанализированы основные направления работ по
совершенствованию организации производственного
процесса и систем управления, а так же рассмотрены
некоторые теоретические вопросы их структурного
построения для разработки общей методической основы
дальнейших исследований, проводимых в настоящей
работе. Выявлено влияние основных производственных
факторов на принципы создания АСУП. Разработан
комплекс основных решений по созданию типовой
АСУП, который бы соответствовал современным
требованиям к использованию ЭВМ и экономикоматематических методов.

196. Бочаров Ю. Г.
Исследование и нормирование производственных
процессов при организации автоматизированного
управления в мартеновских цехах : дис. ... канд. экон. наук
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/ Бочаров Ю. Г. – Х., 1972. – 275 с. – Библиогр. : с. 207–
214
Определены принципы изучения сложных процессов,
целесообразность способов раскрытия их структуры,
сущности
функционирования
и
взаимодействия
отдельных частей объекта; установлены закономерности
изменения операций процесса под влиянием различных
производственных условий и возмущающих факторов
внешний среды, нормирования операций и их
комплексов; выявлены и оценены показатели работы
взаимосвязанных участков; изысканны целесообразные
формы представления найденных характеристик и
параметров процесса для использования их в моделях и
алгоритмах управления.

197. Буров А. Н.
Исследование резервов повышения эффективности
использования основных фондов в угольной
промышленности (на примере шахт Карагандинского
бассейна) : дис. ... канд. экон. наук : 594 / Буров А. Н. –
экономика, организация и планирование горного
производства. – Х., 1972. – 144 с. – Библиогр. : с. 138–144
Исследуются теоретические вопросы использования
основных промышленно-производственных фондов , как
главного
направления повышения эффективности
производства,
определяется
влияние
степени
использования
основных
промышленнопроизводственных фондов на уровень техникоэкономических показателей процессов угледобычи;
выявляются резервы дальнейшего повышения уровня
использования основных фондов и производится их
экономическая оценка.

198. Васильев А. З.
Исследование резервов роста производительности труда
в очистных забоях крутых пластов Центрального района
Донбасса : дис. ... канд. экон. наук / Васильев А. З. – Х.,
1972. – 115 с. – Библиогр. : с. 110–115
Раскрыто
значение
непрерывного
роста
производительности общественного труда, как критерия
эффективности
общественного
производства;
проанализировано влияние материально-технических и
организационных
условий
на
уровень
производительности труда в лавах крутого падения
Центрального района Донбасса; разработаны основные
методические
положения,
обеспечивающие
рост
производительности труда.
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199. Давыдов Д. Д.
Совершенствование формирования потоков
экономической информации по оперативному
планированию и управлению производством (на примере
предприятий стекловолокна и химических волокон) : дис.
... канд. экон. наук : 08.607 / Давыдов Д. Д. – Х., 1972. – 197
с. + 11 с. – Библиогр. : с. 1–11
Разработаны
упрощенные
косвенные
методы
количественной оценки оперативно- производственной
информации; исследованы возможности пересчета
объемов информации из одних единиц измерения в
другие; разработаны методические положения по анализу
избыточности документной информации, оцененной в
знаках, и определению времени запаздывания и объемов
поступающей оперативно- производственной информации
в службы управления.

200. Демченко В. Д.
Теоретическое обоснование выбора экономически
оптимальной системы ремонта машин : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Демченко В. Д. – Х., 1972. – 181 с. –
Библиогр. : с. 173–181
Выявлены закономерности изменения затрат на
эксплуатацию машины в зависимости от наработки,
определены долговечности элементов данной машины и
на этой основе разработаны методы определения
экономически оптимальной системы ремонта машины.

201. Дмитриенко Ю. И.
Эффективность рациональной организации работ по
содержанию и ремонту горных выработок (на примере
шахт комбинатов "Ворошиловградуголь", "Кадиевуголь",
"Первомайскуголь") : дис. ... канд. экон. наук / Дмитриенко
Ю. И. – Х., 1972. – 154 с. – Библиогр. : с. 144–154
Раскрывается объективная взаимосвязь организации
ремонта горных выработок с процессом добычи угля,
обосновывается необходимость научно-технического
прогресса в ремонтной службе; исследуются затраты
живого и овеществленного труда на содержание и ремонт
горных выработок в зависимости от их назначения,
сечения,типа применяемой крепи и способов охраны от
горного давления; анализируются использование рабочего
времени и организация работ по ремонту горных
выработок.

202. Доронина Мая Степановна
Обоснование экономически эффективных условий
использования забойного оборудования : дис. ... канд. экон.
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наук : 08.594 / Доронина Мая Степановна – Х., 1972. – 183
с. – Библиогр. : с. 172 – 183
Исследована
и
сформулирована
экономическая
сущность резервов производства; дано теоретическое
обоснование основных направлений изыскания резервов
интенсификации производства на современном этапе
технического прогресса;
проанализировано влияние
условий производства на использование выемочных
машин и дана их количественная оценка; определены
оптимальные значения численности рабочих комплексной
бригады
очистного
забоя,
продолжительности
межремонтных
циклов
комбайна,
длины
лавы,
обеспечивающих
снижение
затрат
живого
и
овеществленного труда на единицу продукции.

203. Жидченко Н. В.
Влияние способов размещения породы на использование
основных производственных фондов угольных шахт
Донбасса : дис. ... канд. экон. наук : 08.594 / Жидченко Н.
В. – Х., 1972. – 170 с. – Библиогр. : с. 161–170
Обобщены теоретические положения о влиянии
технического прогресса на использование основных
производственных
фондов;
установлен
характер
изменения фондоотдачи в угольной промышленности,
специфических условий работы, которые накладывают
отпечаток на величину и структуру основных
производственных
фондов
отрасли;
исследована
зависимость фондоотдачи от уровня выдаваемой на
поверхность породы и других материально-технических
условий производства и установить их качественную и
количественную взаимосвязь.

204. Жидченко В. Д.
Резервы снижения трудоемкости процесса добычи угля и
стимулирование их использования : дис. ... канд. экон. наук
: 08.594 / Жидченко В. Д. – Х., 1972. – 178 с. – Библиогр. :
с. 171–178
Раскрыта роль научно-технического прогресса в росте
производительности
труда
рабочих
угольных
предприятий;
исследована
динамика
влияния
производственных условий на трудоемкость работ по
звеньям производства; разработаны мероприятия по
снижению трудоемкости процесса добычи угля и методы
ее прогнозирования с учетом фактора времени; даны
рекомендации по совершенствованию материального
стимулирования рабочих за снижение трудовых затрат.
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205. Заика Г. Н.
Совершенствование нормирования расхода металла и
пути его экономии в прокатном производстве : дис. ... канд.
экон. наук / Заика Г. Н. – Х., 1972. – 179 с. – Библиогр. : с.
165–179
Изучены существующие методы нормирования расхода
металла на предприятиях и разработана единая методика
расчета расходных коэффициентов при производстве
проката; определены основные принципы действия,
функции и пути создания системы сбора, обработки,
накопления и обновления научно обоснованных
нормативов расхода металла при производстве проката с
применением
средств
вычислительной
техники;
исследовано влияние основных тенденций технического
прогресса в металлургии на величину удельного расхода
металла при производстве проката, намечены основные
пути и резервы его снижения на ближайший период.

206. Игнатушенко Н. А.
Резервы повышения эффективности работы шахт при
переходе на новые горизонты : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Игнатушенко Н. А. – Х., 1972. – 144 с. –
Библиогр. : с. 134–144
Рассматривается влияние прогресса техники на
фондоемкость производства, показатели эффективности и
основные направления научно- технического прогресса
при добыче угля подземным способом; исследуются
основные закономерности развития вахт при условии
углубления горных работ и внедрения научнотехнического прогресса, анализируются эффективность
вскрытия и разработки новых горизонтов шахт;
определяются
основные
направления
повышения
эффективности работы вахт при переходе на новые
горизонты.

207. Карпов Э. А.
Экономические вопросы эксплуатационного освоения
новых изделий энергомашиностроения : дис. ... канд. экон.
наук : 08.594 / Карпов Э.А. – Х., 1972. – 160 с. + 11 с. –
Библиогр. : с. 1–11
Целью диссертационной работы является изучение
экономических вопросов периода эксплуатационного
освоения новых изделий энергомашиностроения. В
работе анализируется этап промышленного освоения
изделий, на котором формируется их качество. Подробно
исследуется эксплуатационное освоение
мощных
энергоагрегатов, определено содержание этого периода,
предложены критерии и условия, характеризующие
окончание этапа освоения.
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208. Кравченко Н. Т.
Вопросы совершенствования материального
стимулирования рабочих в черной металлургии (на
примере металлургических заводов Украины) : дис. ...
канд. экон. наук / Кравченко Н. Т. – Донецк, 1972. – 161 с.
– Библиогр. : с. 153–161
Исследовано движение структурных составляющих
средней заработной платы основных категорий
работников и определена их стимулирующую роль в
повышении эффективности производства; обоснована
экономическая необходимость оплаты труда за счет
прибыли и основные принципы использования фонда
материального поощрения; обоснованы критерии для
определения экономических границ премирования
рабочих из фонда материального поощрения; разработана
методика
построения
рациональной
системы
премиальных
положений
на
основе
принципа
пропорциональности в темпах роста производительности
труда и средней заработной платы.

209. Маликов И. И.
Вопросы совершенствования оперативного управления
потоками металла в системе "сталь-прокат" современного
металлургического предприятия : дис. ... канд. экон. наук /
Маликов И. И. – Х., 1972. – 167 с. – Библиогр. : с. 160–167
Рассмотрены возможности классификации систем
«сталь-прокат» современных металлургических заводов в
зависимости
от
количества
и
качества
взаимодействующих элементов; исследована динамика
основных вариантов характеристик потоков горячего
металла и соответствия фактических распределений этих
характеристик теоретическим; построена региональная
организация производства в системе на основе
регламентированного
режима;
разработана
математическая модель потоков горячего металла в
системе.

210. Марченко А. А.
Экономическая эффективность унификации машин (на
примере тракторов) : дис. ... канд. экон. наук : 08.594 /
Марченко А. А. – Х., 1972. – 156 с. – Библиогр. : с. 148–
156
Раскрыта экономическая сущность стандартизации и
унификации
как
важных
средств
экономики
общественного труда, показана их роль в современном
производстве; критически рассмотрены способы и
показатели унификации машин; проанализировано
современное состояние унификации в тракторостроении,
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рекомендованы основные направления ее дальнейшего
эффективного развития в масштабе отрасли; исследовано
влияние уровня унификации создаваемых машин на
сокращение сроков и затрат на техническую подготовку
производства.

211. Милишенко А. Я.
Эффективность рациональной организации ремонта
забойного оборудования (на примере шахт антрацитовых
месторождений Донбасса) : дис. ... канд. экон. наук :
08.594 / Милишенко А. Я. – Х., 1972. – 173 с. – Библиогр. :
с. 165–173
Раскрыты сущность и содержание текущих ремонтов
как
экономической
категории,
установлена
их
целесообразность на современном этапе развития
технической базы, выявлены основные закономерности
развития форм организации ремонта забойных машин;
исследовано влияние эксплуатационной надежности и
существующих форм организации ремонтных работ на
использование забойного оборудования;
обоснована
необходимость
и
целесообразность
установления
рациональных систем технического обслуживания и
ремонта и определена их эффективность.

212. Москаленко В. П.
Совершенствование планирования и оценки
производственной деятельности машиностроительных
предприятий (на примере предприятий химического
машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08.594 /
Москаленко В. П. – Х., 1972. – 152 с. – Библиогр. : с. 143–
152
Целью диссертация является разработка на основе
изучения и обобщения существующей в настоящие время
системы планирования и оценки производственной
деятельности машиностроительных предприятий и их
основных
подразделений
/выпускающих
цехов/
предложений и рекомендаций по её совершенствованию,
направленных главным образом на обеспечение
разработки напряженных плановых заданий.

213. Нескоромных В. М.
Нормирование расхода материалов на ремонт
оборудования фабрик, обогащающих каменные угли
Донбасса : дис. ... канд. экон. наук / Нескоромных В. М. –
Х., 1972. – 148 с. – Библиогр. : с. 137–148
Более полно раскрыта экономическая сущность
нормирования расхода материалов и его роль в
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планировании и экономики производства,а также
состояние и направления его совершенствования в
углеобогащении на современном этапе экономического и
технического развития; определены основные условия и
параметры производства, оказывающие наибольшее
влияние на формирование величины норм расхода
материалов на ремонт оборудования и на этой основе
исследованы возможности их снижения.

214. Окраинец Татьяна Ивановна
Исследование резервов повышения использования
основных фондов железорудых шахт (на опыте работы
Криворожского бассейна) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Окраинец Татьяна Ивановна – Кривой Рог, 1972.
– 164 с. – Библиогр. : с. 148–164
Исследована структура и динамика основных
производственных фондов шахт Кривбасса; установлена
степень
влияния
научно-технических
условий
производства на изменение уровня использования
основных фондов; определены основные техниноэкономические
мероприятия,
способствующие
улучшению использования основных произдственных
фондов на шахтах.

215. Рева В. С.
Производственные запасы и их влияние на
рентабельность работы шахты : дис. ... канд. экон. наук :
08.594 / Рева В. С. – Х., 1972. – 176 с. – Библиогр. : с. 157–
165
Установлен
характер
изменения
величины
производственных запасов в угольной промышленности,
специфические условия работы которой накладывают
отпечаток на состав и структуру потребляемых
материальных ресурсов; исследована зависимость уровня
производственных запасов от материально-технических
условий производства и установлена их взаимосвязь;
определены
основные
направления
повышения
эффективности производства угольных предприятий,
исходя из рационального размещения производственных
запасов и совершенствования учета и контроля за их
состоянием.

216. Светличная А. Г.
Оперативно-календарное планирование производства
технологической оснастки на базе ЭВМ (на примере
заводов приборостроения) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.13 / Светличная А. Г. – Х., 1972. – 196 с. – Библиогр.
: с. 145–153
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Проанализированы особенности инструментального
производства, определяющие основные требования к
системе
автоматизированного
управления;
проанализированы существующие методы оперативного
планирования; собраны и обработаны статистические
материалы по длительности технологических циклов
изготовления оснастки на ряде приборостроительных
заводов; разработана нормативная база в наибольшей
степени отвечающая специфике и особенностям
инструментального производства.

217. Скороход Н. И.
Эффективность совершенствования внутришахтного
хозрасчета : дис. ... канд. экон. наук : 08.594 / Скороход Н.
И. – Х., 1972. – 155 с. – Библиогр. : с. 148–155
Рассмотрено
экономическое
содержание
хозяйственного
расчета
и
дано
теоретическое
обоснование
основных
направлений
его
совершенствования,
обеспечивающих
повышение
эффективности
производства;
проанализированы
практика планирования показателей и организация
внутришахтного хозрасчета, изучены и обобщены методы
оперативного учета и анализа издержек производства на
добычу угля, формы и системы материального поощрения
за выполнение и перевыполнение хозрасчетных
показателей; обоснованы критерии оценки экономической
эффективности функционирования звеньев производства
и предложены дополнения в существующую методику
распределения фонда материального поощрения между
добычными участками с учетом уровня освоения
нормативных нагрузок и ритмичности работы.

218. Сологуб Е. Г.
Исследование резервов снижения затрат на поддержание
горных выработок : дис. ... канд. экон. наук : 08.594 /
Сологуб Е. Г. – Х., 1972. – 163 с. – Библиогр. : с. 137–146
Рассматривается роль и значение технологии в
улучшение показателей работы угольных шахт;
анализируются существующие технологические решения
на шахтах исследуемого района; исследуется влияние
материально-технических условий производства на
величину затрат по поддержанию горных выработок;
предлагаются технологические решения, обеспечивающие
снижение затрат по поддержанию горных выработок;
определяется эффективность поддержания горных
выработок при рекомендуемых параметрах производства.

219. Стародубова Г. М.
Пути совершенствования организации плановоэкономической работы на машиностроительных
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предприятиях : дис. ... канд. экон. наук / Стародубова Г. М.
– Х., 1972. – 203 с. – Библиогр. : с. 194–203
Целью диссертации является комплексная разработка
методических
рекомендаций
по
рациональной
организации
службы
планирования
на
машиностроительных предприятиях. В работе выявлены
основные направления совершенствования организации
службы планирования, которые связаны с разработкой и
внедрением
типовых
структур
подразделений
общепромышленного характера, централизацией функций
и определением рациональных форм организации
структурных
подразделений,
механизацией
управленческих работ, подбором и обеспечением
требуемой квалификации работников.

220. Стешенко Г. П.
Исследование системы оперативного управления
процессом производства на угольных шахтах : дис. ... канд.
экон. наук : 08.594 / Стешенко Г. П. – Х., 1972 – 152 с. –
Библиогр. : с. 143–152
Раскрыты содержание и роль управления в социальнопроизводственных
системах,
обобщены
и
сформулированы основные понятия
управления и
направлений его совершенствования, проанализированы
существующие методологические положения, обобщены
и уточнены факторы, определяющие уровень управления
производством, дана их классификация. Исследовано
развитие и современное состояние системы оперативного
управления процессами производства на угольных шахтах
и
уровень
организации
труда
оперативнопроизводственного персонала.

221. Трохин В. Ф.
Экономические вопросы обновления продукции в
машиностроении : дис. ... канд. экон. наук / Трохин В. Ф. –
Х., 1972. – 149 с. – Библиогр. : с. 144–149
Целью настоящего исследования является изучение
основных закономерностей обновления продукции в
машиностроении и совершенствование на этой основе
планирования
и
экономического
стимулирования
предприятий изготовителя.

222. Фрадков Е. С.
Совершенствование оперативно-календарного
планирования комплексно-механизированного
производства (на примере предприятий
электромашиностроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08-594
/ Фрадков Е. С. – Х., 1972. – 160 с. – Библиогр. : с. 151–160
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Дан анализ принципов
оперативно-календарного
планирования на машиностроительных предприятиях в
условиях неавтоматизированных и автоматизированных
методов управления производством;
осуществлена
классификация применяемых на практике систем, с
выявлением
их
особенностей
и
определением
целесообразности
применения
в
различных
производственных условиях; исследованы особенности
календарного планирования в электромашиностроении и
предложен метод оперативного планирования, учета и
регулирования производства с применением ЭВМ и
средств техники управления.

223. Чау-Минь-Шанг
Совершенствование методики расчета типовых норм
выработки на горные работы : дис. ... канд. экон. наук /
Чау-Минь-Шанг – Х., 1972. – 141 с. – Библиогр. : с. 136 –
141
Раскрыта экономическая сущность и роль меры труда и
меры потребления в обществе; исследованы недостатки,
имеющие место в теории расчета и практике внедрения
типовых норм на горные работы; определены основные
направления дальнейшего совершенствования методики
расчета и внедрения типовых норм выработки на
угольных шахтах.

224. Чыонг Ч. Н.
Исследование материальных затрат на производство
сортовых профилей проката : дис. ... канд. экон. наук /
Чьюнг Ч .Н. – Х., 1972. – 186 с. – Библиогр. : с. 182–186
На основе анализа фактических материальных затрат за
1970 г. исследованы причины, влияющие на изменение
удельных расходов металла, топлива и электроэнергии,
разработаны пути их снижения; исследовано влияние
основных тенденций технического прогресса в прокатном
производстве на величину материальных затрат,
намечены основные пути и резервы ее снижения.

225. Шур И. С.
Укрупненные методы определения себестоимости
технологического оснащения : дис. ... канд. экон. наук :
08.594 / Шур И. С. – Х., 1972. – 141 с.+ прил. + 8 с. –
Библиогр. : с. 1 – 8
Исследованы существующие методы планирования
инструментального
производства;
предложена
классификация основных
видов
инструмента
и
технологической оснастки; разработана инженерная
методика укрупненного определения себестоимости
основных видов инструмента и оснастки; разработаны
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рекомендации
по
повышению
эффективности
организации
и
планирования
инструментального
производства машиностроительных предприятий на базе
внедрения
укрупненных
методов
определения
себестоимости инструмента и технической оснастки.

1973
226. Бичурин Х. Ю.
Исследование резервов снижения себестоимости угля на
шахтах : дис. ... канд. экон. наук / Бичурин Х. Ю. – Х.,
1973. – 160 с. – Библиогр. : с. 151–160
Раскрывается сущность и роль себестоимости
продукции как важнейшей экономической категории
социализма и устанавливается ее определяющее значение
в повышении рентабельности угольных предприятий ;
анализируются
теоретические
положення
о
классификации затрат на добычу угля, состояние
планово-экономической
работы
на
шахтах
и
обосновывается целесообразность совершенствования
контроля за использованием ресурсов ; устанавливается
качественно-количественная
взаимосвязь
условий
производства и себестоимости угля и на основании
обобщения
результатов
анализа
разрабатывается
инструмент экономической оценки деятельности шахт;
определяются основные направления в области
аффективного снижения себестоимости угля на шахтах.

227. Вержиковская Л. Г.
Совершенствование управления производственными
процессами в системе "сталь-прокат" металлургического
предприятия : дис. ... канд. экон. наук / Вержиковская Л. Г.
– Х., 1973. – 181 с. – Библиогр. : с. 175–181
Определены оптимальные организационные условия
работы
системы
«сталь-прокат»;
разработаны
математические методы оперативного планирования
времени
выпусков
мартеновских
плавок;
усовершенствованы методы компенсации возникающих
отклонений от графика выпусков плавок средствами
применения различных вариантов ведения операций по
обработке сталеразливочных составов; обоснованы
методологические принципы организации ритмичной
работы и разработки регламентированного режима в
мартеновских цехах.

228. Кислощаев А. Г.
Совершенствование организации систем управления на
машиностроительных предприятиях (на примере основных
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цехов) : дис. работа ... канд. экон. наук / Кислощаев А. Г. –
Х., 1973. – 179 с. – Библиогр. : с. 170–179
Разработаны критерии оценки эффективности цехового
управления,
создана
динамичная
цеховая
организационная
структура,
являющаяся
частью
общезаводской системы управления, усовершенствовано
управление производством на основе централизации
функций в условиях применения технических средств
управления.

229. Коваленко Ю. И.
Вопросы совершенствования управления работой
вычислительных установок (на примере
машиностроительных предприятий) : дис. ... канд. экон.
наук / Коваленко Ю. И. – Х., 1973. – 157 с. + ХІ с. –
Библиогр. : с. І–ХІ
Изучено влияние материально-технических условий
производства на образование потоков экономической
информации; предложена методика определения потоков
информации с помощью корреляционного анализа,
которая позволяет выявить объем информации и
обоснованно планировать загрузку вычислительной
техники; исследованы возможности применения сетевых
методов
планирования
и
управления
для
совершенствования управления работой вычислительных
установок, которые имеет целью лучшее использование
имеющихся ресурсов на вычислительных установках;
предложена методика и алгоритм определения загрузки
вычислительной
техники,
ежедневные
графики
выполнения операций по рабочим местам, которые
являются
необходимыми
предпосылками
для
рациональной организации оперативного управления
вычислительными установками.

230. Ковалев А. И.
Вопросы совершенствования экономического
стимулирования технического прогресса в черной
металлургии (на примере металлургических заводов
Украины) : дис. ... канд. экон. наук / Ковалев А. И. –
Донецк, 1973. – 180 с. – Библиогр. : с. 169–180
Исследованы особенности влияния прогрессивных
технических мероприятий на хозрасчетные показатели
деятельности предприятия и обоснована необходимость
специальных форм стимулирования технического
прогресса; разработаны предложения по нейтрализации
отрицательных хозрасчетных последствий внедрения
мероприятий технического прогресса на предприятиях
черной металлургии; исследованы методические вопросы
формирования
фонда
развития
производства
и
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обоснована оптимальная его величина для черной
металлургии на современном этапе хозяйствования.
разработана методика дифференциации норматива
отчислений в фонд развития производства от
амортизации,
предназначенной
для
полного
восстановления основных фондов.

231. Козунов В. Г.
Резервы повышения эффективности использования
основных производственных фондов (на примере шахт
комбината "Кадиевуголь") : дис. ... канд. экон. наук /
Козунов В. Г. – Х., 1973. – 150 с. – Библиогр. : с. 143–150
Исследованы зависимости уровня фондоотдачи от
условий производства и разработаны практические
рекомендации
по
повышению
эффективности
использования основных производственных фондов;
раскрываются
сущность
и
роль
основных
производственных фондов в повышении эффективности
общественного производства;
исследуется влияние
материально-технических условий производства на
изменение фондоотдачи и других технико-экономических
показателей при применении столбовой в сплошной
систем разработки.

232. Кондратенко Е. М.
Совершенствование организации обслуживания
производства (на примере механических цехов
машиностроительных предприятий) : дис. ... канд. экон.
наук / Кондратенко Е. М. – Ворошиловград, 1973. – 178 с. –
Библиогр. : с. 170 – 178
Изучен технический и организационный уровень
обслуживания производства; разработана классификация
факторов,
определяющих
технический
и
организационный уровень обслуживания по функциям, и
методам его количественного измерения с целью
выявления резервов роста производительности труда.;
рассматриваются отдельные положения проектирования
структуры
системы
и
регламентации
процесса
обслуживания, а также освещается практический опыт
внедрения
научной
организации
обслуживания
производства
на
примере
механических
цехов
машиностроительных предприятий.

233. Литвак В. А.
Совершенствование планирования и организации
производства в кузнечных цехах машиностроительных
заводов (на примере тепловозостроения) : дис. ... канд.
экон. наук. – Ворошиловград, 1973. – 149 с. – Библиогр. : с.
142–149
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Целью настоящей диссертационной работы является
разработанные на основе изучения и обобщения
существующих в настоящее время методов планирования
и организации производства в кузнечных цехах
предложения и рекомендации по совершенствованию
планирования и организации кузнечного производства,
направленных на повышение его эффективности.

234. Микуленко В. В.
Совершенствование организации внутризаводского
хозрасчета на предприятиях анилинокрасочной
промышленности в условиях хозяйственной реформы :
дис. ...канд. экон. наук : 08.00.05 / Микуленко Владимир
Васильевич – Х., 1973. – 161 с. – Библиогр. : с. 151–161
Диссертационная
работа
посвящена
вопросам,
связанным с совершенствованием внутризаводских форм
хозрасчета. Рассматривается ряд предложений по
совершенствованию существующих межцеховых систем
претензий и санкций, структуры основных производств и
некоторых вспомогательных хозяйств, внедрению
механизации учета с помощью ЭВМ.

235. Нго, Хай Ань
Экономическое обоснование скоростей проведения
горных выработок (в условиях разработки пластов
Донбасса) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Нго, Хань
Ай – Х., 1973. – 142 с. – Библиогр. : с. 136–141
Проанализированы основные технико-экономические
показатели и процессы проведения горных выработок, а
так же установлены взаимосвязи между основными
показателями
и
условиями
производства
на
эксплуатационных шахтах; обоснованы рациональные
скорости проведения горных выработок в конкретных
условиях с учетом факторов, снижающих уровень затрат
труда; разработаны практические рекомендации по
обоснованию
рациональных скоростей
проведения
горных выработок и по разработке НОТ при проведении
горных выработок буровзрывным способом.

236. Нгуен, Те
Резервы роста производительности труда в
машиностроении (на примере моторостроительного завода
"Серп и Молот") : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Нгуен, Те – Х., 1973. – 154 с. – Библиогр. : с. 151–154
На основе анализа современного состояния дел на
машиностроительном
заводе
раскрыты
резервы
дальнейшего повышения производительности труда,
показаны пути использования их, предложен метод
количественной
оценки
резервов
повышения
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производительности труда в зависимости от важнейших
факторов.

237. Плетникова Л. Н.
Математическая модель оценки обоснованности
плановых заданий предприятий по важнейшим
экономическим показателям (на примере машиностроения)
: дис. ... канд. экон. наук / Плетникова Л. Н. – Х., 1973. –
153 с. – Библиогр. : с. 143–153
Разработаны приемы анализа обоснованности планов с
широким
применением
математико-статистических
методов, обоснована модель, с помощью которой
предлагается проводить оценку
качества планов
совокупности предприятий после их реализации. В
результате такого математико-статистического анализа
выявляется направление (резервы) для дальнейшего
совершенствования планирования и могут быть намечены
мероприятия, повышающие уровень обоснованности
производственных заданий.

238. Полтавский Г. Я.
Некоторые вопросы совершенствования перспективного
планирования в лакокрасочной промышленности : дис.
...канд. экон. наук / Полтавский Г. Я. – Х., 1973. – 149 с. –
Библиогр. : с. 142 – 149
Проанализирована
экономическая
сущность
экономико-математических
моделей
отраслевого
перспективного
планирования
и
критериев
оптимальности; определены первоочередные задачи при
разработке и внедрении системы перспективного
планирования в составе АСУ ЛКП; исследованы
особенности
экономической
постановки
задач
оптимизации развития лакокрасочной промышленности;
разработана система экономико-технических моделей
развития лакокрасочной промышленности.

239. Приймак Л. И.
Совершенствование планирования и организации
ремонтов в основных цехах металлургических
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05/ Приймак
Людмила Ивановна – Х., 1973. – 157 с. – Библиогр. : с.
147–157
Целью настоящей работы является исследованы
направления
совершенствования
планирования
и
организации ремонтов основных металлургических
агрегатов, разработаны методические положения и
рокоиендации по рациональному планированию ремонтов
и обеспечению их матереальными и трудовшш
ресурсами; выбраны и обоснованы основные критерии
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совершенствования
организации
ремонтов
металлургических агрегатов; разработана методика
планирования ремонтов на основании статистических
данных о длительности кампании печей и оценки их
работы в прошлом периоде; разработаны методы
установления рационального количества ремонтных
бригад для ремонтов мартеновских печей а их
квалификационного состава.

240. Розум В. И.
Исследование резервов трудоемкости вспомагательных
работ при подземной добыче угля в украинской ССР (на
примере шахт Донецко-Макеевского и Красноармейского
районов) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Розум
Виталий Иванович – Х., 1973. – 158 с. – Библиогр. : с. 150 –
158
Выявлен характер взаимосвязи между трудоемкостью
основных и вспомогательных работ в период научнотехнического прогресса и разработаны основные
рекомендации по ускоренным темпам снижения
трудоемкости вспомогательных работ в угольной
промышленности; изучен характер изменения разделения
труда в производстве в зависимости от научнотехнического
прогресса;
определена
роль
вспомогательных работ в повышении эффективности
производства;
намечены
тенденции
изменения
трудоемкости вспомогательных работ при подземной
добыче угля.

241. Сай В. Т.
Исследование и совершенствование методов обработки
исходных данных и учета факторов при нормировании
труда в угольной промышленности : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Сай В. – Донецк, 1973. – 159 с. – Библиогр.
: с. 151–159
Раскрыта экономическая роль и значение, обобщен
опыт развития и определены основные направления
дальнейшего совершенствования нормирования труда в
угольной промышленности; исследованы существующие
методы обработки исходных данных и учета факторов
при нормировании труда в угольной и других отраслях
промышленности, а также определена целесообразность
их применения;
разработаны более совершенные
аналитические методы обработки исходных данных и
учета факторов при проектировании и пересмотре норм
труда.
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242. Хардиков Н. В.
Экономическая эффективность производства
прогрессивных профилей проката (на примере
организации производства двутавров с параллельными
полками) : дис. ... канд. экон. наук / Хардиков Н. В. – Х.,
1973. – 173 с. – Библиогр. : с. 162–173
Целью
данной
работы
является
определение
экономической
эффективности
организации
производства двутавров с параллельными полками,
целесообразности строительства первого отечественного
универсального балочного стана, а также разработка
методических
предпосылок
определения
производительности стана, себестоимости
и цены
двутавров с параллельными полками, в зависимости от
его
программы,
веса
прокатываемой
партии,
длительности перевалки валков и настройки стана.

243. Хозе Б. Н.
Совершенствование организации производства и
управления в кислородно-конвертерных цехах : дис. ...
канд. экон. наук / Хозе Б. Н. – Х., 1973. – 155 с. – Библиогр.
: с. 151–155
Проведен анализ и обобщены технико-экономические
показатели работы кислородно-конвертерных цехов
отечественных и загрубежных заводов, исследована
существующая организация производства и управления в
конвертерных цехах отечественных металлургических
предприятий, разработаны методики и рекомендации по
совершенствованию
организации
производства
и
управления
в
конвертерных
цехах;
определена
экономическая эффективность предлагаемых в работе
организационно-технических
и
экономических
мероприятий.

244. Хоменко Н. М.
Исследование направлений повышения эффективности
работы кислородно-конвертерных цехов : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 Хоменко Николай Макарович – Х.,
1973. – 155 с. + 6 с. – Библиогр. : с. 1–6
Цель диссертации – исследование направлений
увеличения
производительности
кислородноконвертерных цехов и повышение эффективности
использования производственных мощностей на основе
совершенствования организации производства в условиях
использования
резервного
времени
конвертерных
агрегатов, а также выявления внутрипроизводственных
резервов роста эффективности кислородно-конвертерного
процесса.
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245. Чекалина Э. П.
Совершенствование технико-экономического
планирования вспомогательных цехов
машиностроительных предприятий (на примере
энергоцехов, ремонтно-механических и инструментальных
цехов) : дис. ... канд. экон. наук : 08.594 / Чекалина Э. П. –
Х., 1973. – 144 с. – Библиогр. : с. 136–144
Рассматриваются
вопросы
совершенствования
планирования энергоремонтных, ремонтно-механических
и
инструментальных
цехов
машиностроительных
предприятий; показана роль планирования как основного
звена
руководства
производством;
проведены
исследования по созданию нормативов для планирования
объема
производства
вспомогательных
цехов;
обосновывается
методика
калькулирования
себестоимости единицы работ и услуг вспомогательных
цехов и сметы затрат на производство.

246. Чесноков Н. В.
Совершенствование планирования материальных затрат
на производство агломерата : дис. ... канд. экон. наук /
Чесноков Н. В. – Х., 1973. – 157 с. – Библиогр. : с. 149–155
Целью диссертации является выявление направлений и
методов снижения материальных затрат на производство
агломерата. Разработаны следующие методики: расчета
норм расхода шихтовых материалов с учетом требуемого
качества агломерата и производительности агломашин с
минимально возможными затратами на заданное; расчета
расхода топлива в шихту агломерата с точки зрения
минимальной себестоимости его; распределения расходов
по переделу на условно-постоянные и переменные.

247. Шевченко А. П.
Оценка и резервы повышения уровня оперативнопроизводственного планирования в машиностроении : дис.
... канд. экон. наук : 08.00.05 / Шевченко Анатолий
Порфирьевич – Х., 1973 – 138 с. – Библиогр. : с. 131–138
Рассматривается место и значение оперативнопроизводственного
планирования
в
системе
хозяйственного планирования, показывается важность
рассматриваемых
вопросов
для
повышения
эффективности
современного
промышленного
производства; излагаются особенности комплексного
исследования состояния внутризаводского оперативнопроизводственного
планирования
и
методика
количественного измерения его уровня; решаются задачи
расчетного
обоснования
календарно-плановых
нормативов и графиков производства
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248. Габелко Н. Е.
Совершенствование планирования и экономического
стимулирования на железорудных предприятиях : дис. ...
канд. экон. наук / Габелко Николай Егорович – Х., 1974. –
156 с. – Библиогр. : с. 149–156
В диссертационной работе сформулированы основные
принципы
обоснованного
экономического
стимулирования
железорудных
предприятий
в
соответствии с трудовыми усилиями коллективов по
выполнению задании народно-хозяйственного плана
разработана методика определения дифференцированных
нормативов отчислений прибыли в поощрительные
фонды, обеспечивающих заинтересованность работавших
в принятии встречных повышенных планов на базе
наиболее полного использования производственных
мощностей,сочетания общественных,коллективных и
личных интересов.

249. Гринева В. Н.
Влияние уровня организации вспомогательного
хозяйства на эффективность работы машиностроительных
предприятий : дис. ... канд. экон. наук / Гринева Валентина
Николаевна – Х., 1974. – 148 с. – Библиогр. : с. 140–148
Целью диссертационной работы является решение
задачи дальнейшего совершенствования организации
деятельности
вспомогательного
хозяйства
машиностроительных предприятий. Дана комплексная
оценка уровня организации вспомогательного хозяйства,
его
влияния
на
эффективность
работы
машиностроительных предприятий.

250. Дмитриенко Е. А.
Вопросы эффективности использования
производственных мощностей в коксовом производстве :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Дмитриенко Е. А. – Х.,
1974. – 146 с. – Библиогр. : с. 140–146
Выявлены резервы использования производственных
мощностей коксовых батарей; исследовано влияние
физического износа батарей на технико-экономические
показатели производства; исследованы и обоснованы
направления технического перевооружения печного
фонда.

251. Ермаков А. Б.
Повышение эффективности работы доменных печей
металлургических заводов (на примере металлургических
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предприятий) Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук /
Ермаков А. Б. – Днепродзержинск, 1974. – 161 с. –
Библиогр. : с. 151–161
Проанализированы
и
усовершенствованы
существующие методы измерения ритмичности работы
доменных печей и цехов; исследованы условия и
факторы, обусловливающие повышение ритмичности и
эффективности
работы
доменных
печей;
усовершенствована методика отыскания оптимальных
значений параметров доменной плавки; определены
оптимальные значения параметров и исследованы
резервы повышения эффективности выплавки чугуна при
оптимизации доменного процесса.

252. Клебанова Т. С.
Моделирование качественных показателей для
оперативного управления производством : дис. ... канд.
экон. наук / Клебанова Тамара Семеновна – Х., 1974. – 152
с. – Библиогр. : с. 141–151
Проверена возможность постановки краткосрочных
прогнозов в масштабе промышленного предприятия на
основе описанных а литературе методов прогнозирования.
Построены модели, предназначенные для краткосрочного
прогнозирования
исследуемых
экономических
показателей.

253. Коверзнев А. М.
Организация поточного производства в лавах,
оборудованных узкозахватными комбайнами (на примере
шахт, разрабатывающих пологие пласты) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Коверзнев А. М. – Х., 1974. – 154 с. –
Библиогр. : с. 145–154
Определяются принципы поточной организации
производства при узко захватной выемке; раскрываются
причины неравномерности и прерывности работы
узкозахватных
комбайнов;
оценивается
уровень
согласованности при выполнении рабочих процессов в
лавах с узкозахватными комбайнами и индивидуальным
креплением;
показывается
метод
проектирования
поточной организации производства и контроля за ходом
процесса с помощью ЭВМ.

254. Кривоберец Б. И.
Экономическая оценка работы ремонтной службы
машиностроительного объединения (завода) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Кривоберец Борис Иванович – Х.,
1974. – 153 с. – Библиогр. : с. 141–153
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Разработан метод, позволяющий однозначно оценивать
фактические результаты работы ремонтной службы
объединения, завода или цеха, что является необходимым
условием внедрения действенного хозяйственного
расчета в службах.

255. Омелаенко Н. Н.
Материальное стимулирование опережающего роста
производительности труда над ростом его оплаты (на
примере машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук /
Омелаенко Н. Н. – Х., 1974. – 161 с. – Библиогр. : с. 142–
153
Обоснованы предложения и разработаны рекомендаций
по
совершенствованию
систем
материального
стимулирования коллективов предприятий и их
подразделений
в
направлении
повышения
их
заинтересованности в опережающих темпах роста
производительности труда над ростом его оплаты.

256. Пилипенко А. С.
Производительность труда, ее моделирование и
прогнозирование : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Пилипенко А. С. – Х., 1974. – 153 с. – Библиогр. : с. 146–
153
Раскрыта роль научно-технического прогресса в росте
производительности
труда
рабочих
угольных
предприятий; рассмотрена сущность и значение закона
неуклонного роста производительности труда как
главного условия развития производства; влияние
производственных условий на производительность труда
и трудоемкость работ по звеньям производства
исследованы как в статике, так и в динамике с помощью
регрессионных моделей, как по единовременным данным,
так и с помощью обработки временных рядов.

257. Плетникова И. Н.
Совершенствование регулирования выпуска продукции
на основе краткосрочного прогнозирования выполнения
планов : дис. ... канд. экон. наук / Плетникова И. Н. – Х.,
1974. – 157 с. – Библиогр. : с. 150 – 157
Определны место краткосрочного прогнозирования
выполнения планов в автоматизированной системе
управления производством и значение краткосрочного
прогнозирования
хода
выполнения
плана
для
совершенствования регулирования выпуска продукции;
проанализированы
методы
прогнозировани
экономических показателей и обоснован выбор
используемой в исследовании методики краткосрочного
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прогнозирования выполнения планов по выпуску и
себестоимости продукции.

258. Погодина Э. Н.
Исследование экономической эффективности новых
конструкций горных машин (на примере карьерных
одноковшовых экскаваторов) : дис. ... канд. экон. наук /
Погодина Э.Н. – М., 1974. – 159 с. – Библиогр. : с. 150 –
159
Усовершенствованы методы оценки экономической
эффективности конструкций новых машин данного
функционального назначения на основе установления
зависимостей между их техническими параметрами и
экономическими
показателями
производства
и
эксплуатации для выявления оптимальных вариантов
конструкций и параметров. Даны методы оценки
основных факторов, повышающих экономическую
конструкцию машин, в том числе увеличения уровня их
надежности.

259. Полевщиков В. В.
Совершенствование внутрихозяйственного расчета
горнорудных предприятий (на примере предприятий КМА)
: дис. ... канд. экон. наук / Полевщиков В. В. – Х., 1974. –
162 с. – Библиогр. : с. 129 – 136
Уточняется сущность хозрасчета, его причинная
обусловленность,
принципы
и
взаимосвязь
с
экономическими законами; выявляются особенности
хозрасчета
горнорудных
предприятий,
основные
направления и технико-экономические предпосылки
внутрихозяйственного расчета; разрабатываются техникоэкономические направления
и мероприятия по
совершенствованию
внутрихозяйственного
расчета
горнорудных мероприятий.

260. Рудковский А. П.
Себестоимость угля, ее моделирование и
прогнозирование: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Рудковский А. П. – Х., 1974. – 157 с. – Библиогр. : с. 151–
157
Сформулированы основные требования к оперативному
анализу
и
краткосрочному
прогнозированию
себестоимости
угля;
исследованы
структура
себестоимости угля, факторы, влияющие на ее
формирование, и существующие методы анализа
себестоимости; разработана методика оперативного
анализа
и
краткосрочного
прогнозирования
себестоимости угля.
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261. Санарова И. А.
Совершенствование организации внутризаводского
хозрасчета на коксохимических предприятиях : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Санарова И. А. – Х., 1974. –
151 с. + 13 с. – Библиогр. : с. 1–13
На основе изучения идей управления, раскрыты
сущность и принципы хозяйственного расчета; раскрыто
содержание внутризаводских хозрасчетных отношений,
принципов и методов их организации на основе
критического анализа опубликованных теоретических
разработок и практики работы предприятий; разработаны
рекомендации по выбору хозрасчетных показателей
работы цехов, планированию и учету, организации
хозрасчетных
отношений
между
цехами
и
производствами, оценке деятельности и материальному
поощрению коллективов подразделений коксохимических
предприятий.

262. Сергеев И. В.
Экономическая эффективность управления качеством
руды при ее добыче на горнорудных предприятиях КМА :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сергеев И. В. – Х., 1974.
– 169 с. – Библиогр. : с. 157–169
Научно обосновано совершенствование управления
качеством руды при ее добыче на горнорудных
предприятиях КМА ; теоретическом обоснована
целесообразность и возможности повышения качества
железорудного сырья; установлено влияние материальнотехнических условии производства на качество
железорудного сырья; разработаны основные направления
совершенствования управления качеством руды при ее
добыче на горнорудных предпритиях КМА.

263. Сотников С. Е.
Исследование и пути совершенствования нормирования
инженерно-управленческого труда на горных
предприятиях : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05/ Сотников
С. Е. – Днепропетровск, 1974. – 152 с. – Библиогр. : с. 146–
152
Определена сущность инженерно-управленческого
труда, обощены этапы и намечены основные направления
дальнейшего
совершенствования
нормирования
инженерно-управленческого
труда
в
горной
промышленности; исследованы существующие методы
нормирования инженерно-управленческого труда в нашей
стране и за рубежом, а также определена возможность их
применения в условиях горной промышленности;
разработан более совершенный укрупненный метод
нормирования инженерно-управленческого труда на
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основе учета и отбора факторов при проектировании норм
затрат труда.

264. Сытин А. А.
Научная организация труда и заработной платы (на
примере механосборочных цехов приборостроения) : дис.
... канд. экон. наук / Сыгин А. А. – Х., 1974. – 147 с. –
Библиогр. : с. 137– 146
Целью
диссертационной
работы
является
совершенствование разделения
и кооперации труда
рабочих
на
основе
их
индивидуальной
производительности в
механосборочных цехах
приборостроительных заводов, изучение возможности
использования
и
разработка
рекомендаций
по
применению системы микроэлементных нормативов,
киносъемки и электронно-вычислительной техники для
реализации существующих и проектирования новых
трудовых процессов и их нормативов.

265. Тарасова Е. П.
Оптимизация плана добычи угля по шахтам объединения
с использованием математико-статистических моделей :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Тарасова Е. П. – Х.,
1974. – 147 с. – Библиогр. : с. 140–147
Сформулированы
методологические
основы
использования математических методов в планировании и
оперативном
управлении;
обоснована
роль
математической статистики в описании и изучении
технико-экономических процессов, а также проведен
сравнительный анализ наиболее распространенных
методов ее применения; разработана методика и
составлены адекватные статические динамические
регрессионные уравнения моделируемых основных
техник экономических показателей работы угольных
предприятий.

266. Фрыдынский В. А.
Совершенствование системы нормативно-справочной
информации в условиях функционирования отраслевой
АСУ (на примере лакокрасочной промышленности) : дис.
... канд. экон. наук : 08.00.13 / Фрыдынский Валерий
Александрович – Х., 1974. – 175 с. – Библиогр. : с. 164 –175
Определена роль нормативной базы, как одного из
основных
факторов
повышения
эффективности
управления, обосновано положение о том, что
прогрессивная нормативная база - это ключевой вопрос
ускорения
научно-технического
прогресса
и
максимального использования резервов производства;
выработаны
единые
принципы
создания
и
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функционирования системы нормативно-справочной
информации,
как
основы
эффективного
функционирования АСУ; определены пути и выработаны
практические рекомендации по наиболее эффективному
использованию нормативносправочной информации в
отраслевом масштабе для оптимизации хозяйственных
решений и оперативности управления.

267. Цыбко С. А.
Совершенствование систем стимулирования роста
производительности труда на шахтах : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Цыбко Степан Андреевич – Х., 1974. – 164
с. – Библиогр. : с. 155 – 164
Исследована
роль
ускоренного
роста
производительности труда на шахтах; определены
стимулы роста производительности труда на современном
этапе развитая страны; рассмотрены научные основы
опережающего роста производительности труда над
ростом заработной платы; исследовано состояние на
практике планирования соотношения темпов роста
производительности труда и заработной платы на шахтах.

268. Шаболтас Е. Н.
Вопросы совершенствования ценообразования на
продукцию машиностроения с учетом ее качества : дис. ...
канд. экон. наук / Шаболтас Е. Н. – Х., 1974. – 156 с. –
Библиогр. : с. 144–156
В работе на основе проведенных исследований
показывается первоочередная необходимость учета в
ценах фондоемкости конкретных видов изделий,
излагаются методические рекомендации по расчету
удельной фондоемкости в условиях крупносерийного и
серийного производств; обосновывается необходимость
поставить структурный элемент цены в зависимость от
условия предложения труда, как факторов, определяющих
уровень труда.

269. Шкурпела Ф. П.
Совершенствование организации и расчета заработной
платы в угольной промышленности : дис. ... канд. экон.
наук / Шкурпела Ф. П. – Х., 1974. – 150 с. – Библиогр. : с.
143–150
Рассмотрены основные теоретические положения
сущности заработной платы и особенности ее
организации в угольной промышленности; исследованы
основные направления развития форм и систем
организации
заработной
платы
в
угольной
промышленности; определены основные требования и
принципы организации централизации и комплексной
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механизации учета и контроля расходования фонда
заработной
платы;
исследована
существующая
организация работ по механизации и оперативному
контролю и разработаны основные направления по их
совершенствованию.

270. Якименко Г. С.
Пути повышения эффективности использования
блюмингов металлургических предприятий : дис. ... канд.
экон. наук / Якименко Г. С. – Х., 1974. – 154 с. – Библиогр.
: с. 143–154
На основе анализа фактических величин простоев
оборудования исследованы факторы, влияющие не
изменение баланса времени работы обжимных станов и
изысканы резервы повышения экономичности прокатки за
счет увеличения экстенсивной нагрузки оборудования ;
выявлены резервы повышения производительности
обжимных станов за счет интенсификации режимов
нагрева слитков; исследованы и изысканы резервы
повышения производительности блюмингов за счет
сокращения удельного расхода металла.

1975
271. Абу, Салех Назих
Износ и амортизация машин : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.05 / Абу, Салех Назих – Х., 1975. – 124 с. – Библиогр.
: с. 119–124
Разработан метод определения материального и
морального износа и остаточной стоимости машин,
базирущийся на строго научной основе, который свободен
от недостатков, присущих существующим методам;
раскрыто содержание, причины и экономические
последствия материального износа машин, влияние
качества машин, ремонта и его организации на
материальный износ; проанализировано экономическое
содержание амортизации, ее место в системе
кругооборота основных фондов; дан анализ роли
амортизационных
отчислений
в
расширенном
воспроизводстве.

272. Азбукин Г. С.
Исследование резервов снижения себестоимости работ
по осушению обводненных месторождений полезных
ископаемых : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Азбукин
Г. С. – Х., 1975. – 164 с. – Библиогр. : с. 151–164
Рассмотрена
себестоимость
как
экономическая
категория и ее проявление в условиях предприятий;
вскрыты главные причины еще недостаточно высоких
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темпов сооружения средств осушения карьеров, а также
высоких удельных затрат на эти работы; установлена
зависимость формирования уровня себестоимости
основных процессов осушения месторождений от
основных
материально-технических
условий
производства работ.

273. Балабай Н. Д.
Экономические и организационные вопросы ускорения
технического прогресса на машиностроительных
предприятиях подетальной специализации (на примере
заводов тракторного машиностроения) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Балабай Николай Дмитриевич – Х., 1975. –
200 с. – Библиогр. : с. 190–198
Рассмотрены теоретические вопросы технического
прогресса, касающиеся терминологии и исторического
развития таких понятий как техника, технический
прогресс, научно-техническая революция и др.; показано
значение обмена передовым опытом между родственными
заводами; расширено толкование графика «суммарные
затраты – объем производства» для новой и прежней
машины или процесса; дано новое определение
технического
прогресса;
предложена
структура
технического прогресса в машиностроении с точки зрения
этапов, сопутствующих факторов и задач.

274. Золотарева Н. П.
Совершенствование управления запасами режущего
инструмента на машиностроительных заводах : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Золотарева Н. П. – Х., 1975. –
140 с. – Библиогр. : с. 131–140
Определены на строго научной основе такие
минимально необходимые уровни запасов, которые бы с
большой
степенью
вероятности
гарантировали
бесперебойное обеспечение производства инструментом.
Разработаны методы управления запасами инструмента,
пригодные для использования на заводах любого типа
производства.

275. Колос Е. П.
Совершенствование внутризаводского хозяйственного
расчета на предприятиях азотной промышленности : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Колос Евгений Петрович –
Донецк, 1975. – 145 с. – Библиогр. : с. 137–145
Исследованы особенности хозрасчетных отношений
внутри предприятия и определены вытекающие из них
требования
к
организации
внутризаводского
хозяйственного расчета; разработан методический подход
к анализу состояния внутризаводского хозяйственного
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расчета на химическом предприятии, с позиции которого
дана оценка существующей практике организации
внутризаводского хозрасчета на предприятиях азотной
промышленности Украины.

276. Матвеев А. А.
Пути повышения эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов (на примере
предприятий черной металлургии Украинской ССР) : дис.
... канд. экон. наук : 08.00.05 / Матвеев Анатолий
Александрович – Х., 1975. – 216 с. – Библиогр. : с. 207– 216
Обобщен опыт использования ТЭР на предприятиях
черной
металлургии;
проанализировано
влияние
различных факторов на эффективность использования
ТЭР и БЭР с учетом дальнейшего совершенствования
ведения технологических видов металлургического
производства;
разработана
модель
и
алгоритм
оптимального оперативного распределения ТЭР на
металлургическом предприятии с полным циклом с
учетом современных понятий о физико-химических
свойствах различных видов топлива, применяемых в
коксохимическом,
доменном,
сталеплавильном
и
прокатном производстве и их влиянии на технологию
выплавки чугуна, стали и производства кокса и проката.

277. Орлов П. А.
Оптимальные сроки службы машин (на примере
технологического оборудования машиностроительной
промышленности) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Орлов Петр Аркадьевич – Х., 1975. – 201 с. – Библиогр. : с.
154–162
Усовершенствованы
существующие
методы
определения оптимальных сроков службы машин,
разработана
методика
обоснования
стратегии
постепенного перехода от фактически сложившихся
сроков службы к оптимальным. А также решен ряд
вопросов, направленных на повышение эффективности
обновления оборудования; предложена методика расчета
экономической эффективности замены оборудования.

278. Талащенко А. И.
Критерии и методы оптимизации производственной
программы на машиностроительном предприятии (на
примере турбостроения) : дис. ...канд. экон. наук : 08.00.13
/ Талащенко Анатолий Иванович – Х., 1975 – Библиогр. : с.
142–154
Проанализирован современный научно-технический
уровень функционирующих автоматизированных систем
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технико-экономического планирования на предприятиях
Минтяжмаша и определение основных путей их
совершенствования в направлении широкого применения
экономико-математических методов. Дана характеристика
практики
технико-экономического
планирования,
разработаны
методологические
рекомендации
по
оптимальному планированию на предприятии с
максимальным
достижением
заданных
уровней
совокупности
технико-экономических
показателей
(критериев). Разработана экономико-математическая
модель
задачи
формирования
производственной
программы с оптимизацией заданного ряда критериев (
функциональных выражении технико-экономических
показателей).

279. Тимофеев В. Н.
Вопросы совершенствования технико-экономической
оценки машин на ранних стадиях проектирования (на
примере тракторов) : дис. ... канд. экон. наук / Тимофеев
В.Н. – Х., 1975. – 166 с. + пр. + 13 с. – Библиогр. : с.1 –13
Разработаны основные методические вопросы техникоэкономической оценки машин на ранних стадиях
проектирования на базе оптимизирующего интегрального
показателя, что обеспечивает учет взаимосвязей между
основными
технико-економическими
показателями
машин, а также условий их производства и эксплуатации.

280. Шульженко В. Г.
Математические модели расчета прейскурантных цен :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Шульженко Виктор
Гаврилович – Х., 1975. – 159 с. – Библиогр. : с. 153–159
Разработаны методологические вопросы построения и
исследования математических моделей ценообразования
в отрасли, проанализированы возможные границы их
применения для обоснования среднеотраслевых затрат в
условиях специализации отрасли,
для установления
ценностных соотношений в связи с развитием научнотехнического прогресса, а также разработаны и
исследованы
методологические вопросы расчета
поощрительных надбавок к оптовым ценам новых
изделий.

281. Шунтаков Б. В.
Резервы повышения эффективности шахтного
строительства : дис. ... канд. экон. наук / Шунтаков Борис
Васильевич – Х., 1975. – 158 с. – Библиогр. : с. 150–158
Раскрыта сущность капитального строительства как
категории воспроизводства и роль его временного
параметра
как
критерия
эффективности
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шахтостроительного производства. Проведено системное
исследование
технических
и
органи
зацонноэкономических
факторов
шахтостроительных
организаций, согласованности и функционирования его
основных производственных звеньев на различных этапах
строительства, проанализированы экстенсивные и
интенсивные показатели горнопроходческой техники и
обеспеченность строек проектно-сметной документацией
и материальными ресурсами.

1976
282. Бабич К. Е.
Совершенствование методов планирования показателей
эффективности производства (на примере предприятий
тяжелого машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук /
Бабич Клавдия Ерофеевна – Х., 1976. – 170 с. – Библиогр. :
с. 148–154
В работе дан анализ современного состояния
планирования, разработана методика перспективного
планирования показателей эффективности производства
на предприятиях тяжелого машиностроения. Предложен
метод перспективного планирования, в котором
осуществлен
принципиально
новый
подход
к
определению перспективных значений показателей
эффективности производства.

283. Балацкий О. Ф.
Цикл производства и монтажа котельных агрегатов и
станционных трубопроводов : дис. ... канд. экон. наук /
Балацкий О. Ф. – Х., 1976. – 230 с. – Библиогр. : с. 225–230
Производится анализ состояния котлостроительных
заводов, их мощности и роста выпуска продукции;
определяется
длительность
этапов
технической
подготовки производства, изготовления и монтажа
котельных агрегатов и станционных трубопроводов;
разработана методика для определения экономической
эффективности от сокращения длительности общего
цикла производства котельных агрегатов и станционных
трубопроводов и по ней подсчитан экономический
эффект.

284. Грушко Л. М.
Исследование влияния технологичности конструкций на
эффективность производства (на примере
тракторостроения ) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Грушко Лидия Митрофановна – Х., 1976. – 161 с. –
Библиогр. : с. 155–161
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Разработан комплексный метод оценки уровня
технологичности изделий на стадии их проектирования,
который ранее не встречался в экономической литературе.
Предложены показатели оценки уровня технологичности
разрабатываемых конструкций машин и методика
определения их количественной величины. Исследовано
влияние изменения показателей технологичности изделий
на эффективность производства и на этой основе
выявлена возможность прогнозирования показателей
эффективности
производства.
Впервые
в
тракторостроении дана рекомендация по оценке качества
труда инженерно-технических работников с построением
шкалы
стимулирования
за
повышение
уровня
технологичности изделий.

285. Гуськова В. Д.
Эффективность специализации кузнечного производства
(на примере кузнечного производства ДонецкоПриднепровского экономического района) : дис. ... канд.
экон. наук / Гуськова Валентина Дмитриевна – Х., 1976. –
160 с. – Библиогр. : с. 146–157
Разработанные автором новые методы расчетов будут
способствовать
повышению
научного
уровня
экономического
обоснования
при
выборе
целесообразного варианта специализации кузнечного
производства. Потери от брака значительно уменьшатся,
если
соответствующим
образом
улучшить
статистическую отчетность, В учете должны быть
отражены частые потери в денежном выражении в
зависимости от того, является да брак неисправимым.

286. Нетопиль М. К.
Совершенствование системы внутризаводского
обслуживания основного производства материалами и
транспортом (на примере заводов подъемноготранспортного машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук /
Нетопиль Мирослав Карпович – Х., 1976 – 147 с. –
Библиогр. : с. 141–147
В диссертации предложена методика выбора
рациональной системы материального и транспортного
обслуживания для предприятий с индивидуальным и
мелкосерийным характером производства на примере
Харьковского
завода
подъемно-транспортного
оборудования.
С
использованием
экономикоматематических
методов
разработана
методика
проектирования
системы
обслуживания
цехов
предприятия материалами и транспортом в реальных
производственных условиях с расчетом оптимальных
маршрутов, количества и типа транспортных средств,
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определения
численности
транспортно-складских
рабочих в зависимости от объема работ, приводятся
рекомендации по совершенст вованию форм и методов
оплаты труда и управления процессами внутри заводской
транспортировки.

287. Пелихов Е. Ф.
Экономическая эффективность использования
автоматических станочных линий : дис. ... канд. экон. наук
: 08.00.05 / Пелихов Е. Ф. – Х., 1976. – 176 с. – Библиогр. :
с. 168–176
В
диссертации
разработаны
и
предложены:
классификация факторов роста уровня использования
АСЛ, алгоритм экономико-статистического анализа
показателей
эффективности
автоматизированного
производства
и
модель
факторного
анализа
количественного влияния факторов на повшение эффекта
и качества эксплуатации; система типовых обоснований
эффективности принимаемых в эксплуатации решений, ее
преимуществом по сравнению с практикуемыми в
маиностроении методами обоснования мероприятий
являются типология мероприятий по их экономическому
содержанию и направленности, детализация расчетов
слагаемых затрат и эффекта с учетом специфики
организации производства с применением АСЛ,
формализация такого важнейшего их свойства как
надежность в работе; схема принятия решений в
управлении
использованием
АСЛ
на
основе
разработанной системы расчетов;

288. Пономарев В. П.
Исследование и разработка вопросов организации
управления качеством изготовления продукции на
предприятиях машиностроения : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Пономарев Владимир Прокофьевич – Ростов н/Д,
1976. – 154 с. – Библиогр. : с. 145–154
В результате систематизации и анализа существующих
работ о качестве продукции выделяется самостоятельная
проблема
- «качество изготовления продукции»;
рассматриваются вопросы влияния уровня качества
изготовления
продукции
на
эффективность
общественного производства, и дается классификация
факторов, характеризующих этот уровень; предлагается
механизм управления качеством изготовления продукции
на предприятии с обратной связью; теоретически
обосновывается необходимость и функции основных
звеньев и элементов предлагаемой системы управления
качеством изготовления продукции.
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289. Скоков Б. Г.
Прогнозирование капиталовложений для действующих
шахт : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Скоков Борис
Григорьевич – Х., 1976. – 141 с. – Библиогр. : с. 134–141
Рассмотрены теоретические основы моделирования и
прогнозирования экономических процессов, раскрыта
сущность
капитальных
затрат
на
поддержание
достигнутого уровня добычи; апробирован математикостатистический метод разработки прогнозирующих
динамических моделей для оперативного управления
расходованием капитальных затрат; дан прогноз
динамики капитальных затрат и изменения условий
производства
по шахтам
и
производственному
объединению в целом.

290. Хлуденев С. Ф.
Межзаводское сравнение продукции по методу
экономического подобия и его применение (на примере
заводов Главтеплоэнергомонтажа Минэнерго СССР) : дис.
... канд. экон. наук : 08.00.05 / Хлуденев С. Ф. – Х., 1976. –
150 с. – Библиогр. : с. 142–150
Диссертация решает вопросы межзаводского сравнения
себестоимости продукции и количественной оценки
внутренних резервов индивидуального и мелкосерийного
производства. Используется геометрическое подобие как
математический метод для моделирования экономических
процессов. Названный методом экономического подобия
и детализированный в процессе исследования, он
позволяет решать практические задачи по выявлению,
оценке и реализации внутренних резервов.

291. Цесарук Л. И.
Резервы сокращения сроков технической подготовки
производства (на стадии опытно- конструкторских
разработок) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Цесарук
Людмила Ильинична – Х., 1976. – 157 с. – Библиогр. : с.
148–157
В диссертации классифицированы резервы сокращения
сроков технической подготовки производства, опредалоно
понятие
резервов
технической
подготовки;
детализированы принципы нормирования труда в
условиях научно-исследовательских и конструкторских
организаций;
предложены
методы
определения
нормативов трудоёмкости рассчётных и информационных
работ; изучена продолжительность разработки новых
изделий электромашиностроения и предложен типовый
сетевой график разработки технического проекта
электрической машины; предложен новый метод
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измерения производительности
новой техники.

труда

разработчиков

292. Чубук В. В.
Оперативное управление оборотными средствами,
вложенными в незавершенное производство (на примере
машиностроительных предприятий) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Чубук В. В. – Х., 1976. – 156 с. – Библиогр.
: с. 145–156
Исследованы существующие методы нормирования и
регулирования незавершенного производства с целью
выявления возможности их совершенствования на базе
мирового
применения
экономико-математических
методов и вычислительной техники; разработаны
экономико-математические модели , предназначенные для
нормирования оборотных средств по незавершенному
производству; построены модели, позволяющие на
основании
полученных
нормативов
осуществить
оперативное управление незавершенным производством
путем оперативного решения задач учета, нормирования,
оптимизации
и
статистического
моделирования
оборотных средств по незавершенному производству.

1977
293. Брагина Ю. И.
Совершенствование планирования себестоимости
продукции в условиях АСУП (на примере
машиностроительных заводов массового и серийного
производства) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Брагина
Юлия Ивановна – Х., 1977. – 159 с. + 8 с. – Библиогр. : с. 1
–8
Проанализированы
существующие
методы
планирования
себестоимости
продукции;
Проанализировано качество планирования себестоимости
продукции в разных типах производства; разработаны
принципиальные положения по формированию комплекса
задач по управлению себестоимостью продукции в
АСУП; разработаны алгоритмы решения плановых задач
с учетом устранения выявленных недостатков; разработа
методика анализа проекта плана снижения себестоимости
продукции по технико-экономическим факторам.

294. Брус Ю. С.
Совершенствование структуры управления
производством машиностроительных предприятий и
объединений (на примере электротехнической
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промышленности) : дис. .. канд. экон. наук / Брус Ю. С. –
Х., 1977. – 156 с. – Библиогр. : с. 143–155
Установлена тенденция централизации технической
подготовки производства массовых изделий, исследованы
организационные формы управления научно-техническим
прогрессом и обоснована приемлемость программноцелевых структур управления научно-техническим
прогрессом в условиях промышленного объединения;
исследованы пределы эффективной концентрации
производства, условия и особенности моделирования
организационной структуры объединений; проведена
классификация общих схем организационных структур
управления и разработаны методические рекомендации
по их совершенствованию.

295. Василенко Н. З.
Эффективность специализации инструментального
производства (на примере предприятий низковольтного
аппаратостроения) : дис. ... канд. экон. наук / Василенко
Николай Захарович – Х., 1977. – 183 с. – Библиогр. : с. 174
–183
Изучены теоретические вопросы специализации
инструментального производства и дан критический
анализ различных точек зрения по этому вопросу;
исследованы закономерности формирования уровня
специализации
производства
и
экономических
показателей работы инструментальных цехов и на этой
основе разработаны нормативы, пригодные для
прогнозирования развития специализации; исследованы
особенности
производственных
процессов
в
инструментальных
цехах,
выявлены
признаки
производственной
однородности
изготовляемого
инструмента
и
разработаны
рекомендации
по
группировке инструмента по этим признакам в
однородные группы.

296. Еременко В. А.
Исследование путей построения организационной
структуры аппарата управления на машиностроительных
предприятиях (на примере предприятий тяжелого и
транспортного машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Еременко В. А. – Х., 1977. – 160 с. + 9 с. –
Библиогр. : с. 1–9
Комплексно исследованы организационные структуры
и методы установления численностью работников
аппарата управления как отдельных подразделений, так и
предприятия в целом, разработаны методические
положения по построению организационной структуры
управления на машиностроительном предприятии на
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основе типовых организационных структур отдельных
подразделений,
системы
дифференцированных
нормативов по труду, позволяющих более обоснованно
устанавливать организационную структуру и численность
работников
аппарата
управления,
обеспечивать
эффективное и качественное функционирование системы
управления.

297. Князев Е. А.
Совершенствование комплектования продукции
машиностроительных предприятий и объединений : дис. ...
канд. экон. наук / Князев Е. А. – Х., 1977. – 150 с. + 13 с. –
Библиогр. : с. 1–13
Усовершенствована
методика
планирования
кооперированных связей в процессе производства
машиностроительной продукции ;
изучен вопрос
синхронизации кооперированных поставок с режимом
производственного потребления частичных продуктов на
машиностроительных
предприятиях;
разработана
методика планирования связей по комплектации,
учитывающей
технические,
технологические
и
организационные
особенности
потребления
конструкционных частей машин в процессе сборки
машиностроительной продукции.

298. Крыстев И. М.
Совершенствование управления ремонтным
производством в машиностроении : дис. ... канд. экон. наук
/ Крьстев И. М. – Х., 1977. – 170 с. + 10 с. – Библиогр. : с. 1
–10
Целью диссертационной работы является изыскание и
исследование путей совершенствования управления
ремонтным производством. В работе на основе
обобщения
опыта
работы
машиностроительных
предприятий рассматривается ряд проблем связанных с
эффективностью работы ремонтных служб. Значительное
внимание уделено анализу существующих норм
организации и методов управления ремонтным
производством,
факторов
влияющих
на
его
эффективность.

299. Овчинников В. И.
Оптимизация планов ремонта оборудования на
машиностроительных заводах : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Овчинников Владимир Иванович – Иркутск,
1977. – 181 с. – Библиогр. : с. 167–181
Обоснована и разработана система поэтапного
планирования ремонта оборудования на предприятии,
позволяющая вести планирование с учетом ограничений
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и требований, предъявляемых к графику ППР как
основным производством, так и ремонтной службой. В
работе впервые сформулирован критерий оптимизации
сроков выполнения ремонтов для парка оборудования,
учитывающий мощности ремонтных подразделений.
Разработан оригинальный и эффективный алгоритм
оптимизации графиков ППР.

300. Смирнов В. В.
Совершенствование экономической оценки
инструментального обслуживания производства (на
примере машиностроительных заводов) : дис. ... канд. экон.
наук / Смирнов Валерий Владимирович – Х., 1977. – 183 с.
– Библиогр. : с. 160–168
В диссертации в соответствии с системным подходом к
организации
инструментального
обслуживания
рассмотрен
механизм
формирования
затрат
на
технологическое оснащение в зависимости от уровня
производительности труда, определены варианты
эффективного инструментального обслуживания, на базе
которых
выявлены
прогрессивные
тенденции
экономического
соответствия
технологической
вооруженности рабочих уровню развития производства,
исследованы
и
классифицированы
направления
совершенствования инструментального обслуживания на
машиностроительном предприятии.

301. Таранов В. Г.
Измерение производительности труда и резервы ее
повышения (на примере электромонтажных изделий
УССР) : дис. ... канд. экон. наук / Таранов Вадим
Григорьевич – Х., 1977. – 188 с. – Библиогр. : с. 176–188
Проведен анализ существующих методов измерения
производительности живого и общественного труда. При
этом выявлены существенные недостатки анализируемых
методов и обоснована необходимость измерения
производительности общественного труда.

1978
302. Балан М. Ф.
Стимулирование повышения эффективности
использования оборудования в основном производстве :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Балан Майя Федоровна
– Х., 1978. – 163 с. – Библиогр. : с. 147–155
Исследованы взаимосвязи существующих показателей
оценки использования основных фондов и системы
показателей премировании коллективов за основные
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результаты
производственно-хозяйственной
деятельности, Проанализированы резервы использования
оборудования
в
основном
производстве
по
существующим показателям в результате чего обоснована
необходимость совершенствования показателей оценки и
стабилизирования улучшения его производительной
отдачи.

303. Балашов П. И.
Резервы повышения уровня ритмичности на
машиностроительных предприятиях (на примере
предприятий строительного машиностроения) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Балашов Павел Иванович – Х.,
1978. – 151 с. – Библиогр. : с. 144–151
Исследованы показатели ритмичности и влияние
повышения уровня ритмичности на эффективность
работы предприятий, проанализированы основные
направления
повышения
уровня
ритмичности,
разработаны
эффективные
методы
организации
ритмичного производства.

304. Блинова А. А.
Совершенствование методов экономического
обоснования выбора технологического оборудования для
машиностроительных предприятий (серийный,
крупносерийный и массовый тип производства) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Блинова Антонина
Александровна – Х., 1978. – 203 с. – Библиогр. : с. 169–178
Показано влияние выбора оптимального варианта
изготовления продукции на эффективность производства;
разработана методика экономического обоснования
выбора технологического оборудования для изготовления
продукции на прогнозируемый период, учитывающая
динамичный характер составляющих приведенных затрат
в зависимости от изменения объема выпускаемой
продукции в течение периода ее производства;
разработана блок-схема решения задачи экономического
обоснования оптимального варианта изготовления
продукции по предложенной методике с использованием
ЭВМ.

305. Вацьковски, Казимеж
Совершенствование организации работы
вспомогательных подразделений на машиностроительных
предприятиях : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Вацькоски, Казимеж – Х., 1978. – 194 с. – Библиогр. : с.
178–188
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Исследованы существующие методы организации и
технико- экономического анализа пропорциональности
между подразделениями основного производства и
обслуживающими подразделениями ; разработаны методы
комплексного
анализа
работы
сложных
производственных систем с помощью имитационного
моделирования.

306. Гордиенко Л. Ю.
Совершенствование организации управления кадрами на
предприятиях (на примере машиностроительных
предприятий в условиях функционирования АСУ) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Гордиенко Лариса Юрьевна –
Х., 1978. – 184 с. – Библиогр. : с. 173–184
Исследовано содержание функции управления кадрами
на промышленных предприятиях и ее особенности в
условиях НТР; теоретически обоснована необходимость
системного
подхода
к
управлению
кадрами;
сформулированы основные принципы построения
системы управления кадрами на уровне предприятия.

307. Калиш В. С.
Оценка экономической эффективности новых
конструкций оборудования на стадии проектирования (на
примере трансформаторостроения) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Калиш Владимир Семенович – Х., 1978. –
183 с. – Библиогр. : с. 174–184
Разработаны положения, позволяющих уже на стадии
проектирования оценить реальное влияние новых изделий
на повышение производительности общественного труда
и тем самым повысить объективность выбора
направлений
технического
прогресса.
Результаты
исследования могут использоваться при оценке
экономического эффекта на стадии проектирования как
трансформаторного, так и других видов оборудования,
причем с наибольшей полнотой для новых видов
оборудования, конструкция которых основана на
традиционных технических принципах.

308. Кизилова Т. Г.
Потребность и экономика производства запасных частей
машин (на примере авто-, тракторо- и
сельхозмашиностроения) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Кизилова Тамара Гавриловна – Ростов н/Д, 1978.
– 198 с. – Библиогр. : с. 188–198
Разработана
математическая
модель
и
экспериментально проверена на ЭВМ методика
определения потребности в запасных частях; установлена
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закономерность изменения соотношений между темпами
прироста объема производства машин и темпами
прироста потребности в запасных частях к ним как в
натуральном, так и в стоимостном выражении;
обоснована на базе выбранного критерия (соотношение
сроков службы машины и запасной части к ней) группа
быстроизнашивающихся
деталей;
доказана
необходимость разделения форм унификации деталей
машин на горизонтальную и вертикальную.

309. Кривуц Ю. Н.
Совершенствование планирования и информационного
обеспечения исследовательской стадии технической
подготовки производства в машиностроении : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Кривуц Юрий Николаевич – Х.,
1978. – 144 с. – Библиогр. : с. 135–144
Решены задачи по совершенствованию тематического
планирования, в частности, по оценке и отбору
инициативной тематики в научных учреждениях,
проектных
и
конструкторских
организациях
машиностроительного профиля, а также по улучшению
информационного обеспечения исполнителей на основе
абонементной формы обслуживания и прямых договоров,
что положительно отражается на качестве принимаемых
решений и способствует повышению эффективности
труда научных коллективов.

310. Паламарчук Н.А.
Экономическое обоснование целесообразного
соотношения замены и капитальных ремонтов
металлообрабатывающего оборудования : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Паламарчук Николай Акимович – Х.,
1978. – 185 с. – Библиогр. : с. 144–157
Автором
разработан
метод
экономического
обоснования целесообразного соотношения замены и
капитальных ремонтов парка металлообрабатывающего
оборудования; новый метод определения морального
износа оборудования, основанный на сравнении темпов
снижения
общественно
необходимых
затрат
с
индивидуальными
затратами
на
изготовление
фиксированного объема продукции под влиянием научнотехнического прогресса; экономически обоснованы
целесообразные коэффициенты реновации на примере
ряда
технологически
однородных
групп
металлообрабатывающего оборудования.

311. Стародубцев В. В.
Совершенствование системы календарно-плановых
нормативов в серийном производстве : дис. ... канд. экон.
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наук / Стародубцев Виктор Владимирович – Х., 1978. – 221
с. – Библиогр. : с. 207–221
В диссертации представлены следующие разработки:
методика определения величины межоперационных
перерывов на основе факторной статистической модели;
расчет величины оборотних и страховых задолов по
максимально и минимально допустимому значениям
длительности производственного цикла; методики отбора
и включения затрат в модель расчета оптимального
размера партии деталей.

312. Суворов Е. И.
Совершенствование планирования и экономического
стимулирования повышения качества продукции (на
материалах предприятий электротехнической
промышленности) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Суворов Евгений Иванович – Х., 1978. – 152 с. – Библиогр.
: с. 145 – 152
Разработана методика планирования удельного веса
продукции
высшей
категории
качества
и
народнохозяйственного экономического эффекта от
улучшения качества продукции. На основе исследования
взаимосвязи показателей качества с изменением
технического уровня производства и выделенных
ресурсов построены корреляционные модели по заводам
электротехнической промышленности, позволяющие
осуществить
планирование
повышения
качества
продукции.

313. Таряник Н. А.
Совершенствование методов оперативного учета и
регулирования хода производственного процесса (на
машиностроительных предприятиях серийного
производства) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Таряник
Николай Андреевич – Х., 1978. – 183 с. – Библиогр. : с. 177
– 183
Классифицированы
организационно-экономических
факторы, влияющие на устойчивость хода производства,
и отобраны наиболее существенные из них; установлены
закономерности нарушения календарных графиков
работы
механообрабатывающих
участков
путем
построения
экономико-математических
моделей;
исследованы восстановления календарных графиков
существующими методами регулирования; разработана
методика профилактического регулирования процесса
изготовления продукции.
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314. Фам, Ван Фо
Совершенствование организации и планирования
производства в доменных цехах : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Фам, Ван Фо – Х., 1978. – 193 с. – Библиогр. : с.
186–193
Проведен анализ технических возможностей и
целесообразного
применения
мероприятий
новой
технологии;
исследована
проблема
оптимизации
технологических параметров доменной плавки на основе
линеного и нелинейного корреляционного моделирования
показателей работы доменных печей.

315. Шамрай В. В.
Проблемы управления качеством промышленной
продукции на стадии подготовки производства к выпуску
новых изделий : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Шамрай Владимир Владимирович – Воронеж, 1978. – 189
с. – Библиогр. : с. 179–189
Проанализированы
теоретические
предпосылки
решения проблем качества на современном этапе
общественного развития, систематизированы и обобщены
положения, обусловливающие необходимость создания
системы управления качеством продукции, получили
развитие принципы системного подхода к решению
проблемы управления качеством; проведено комплексное
исследование процесса формирования качества изделий с
детальным изучением проблем функционирования
системы управления качеством продукции на стадии
подготовки производства, показано, что возникновение
отрицательных результатов по качеству закономерно при
наличии недостатков з управлении им на этой стадии,
обоснована необходимость более широкого развития
работ по решению вопросов качества на данном этапе
жизненного цикла изделий.

1979
316. Бадзым А. С.
Оптимизация обновления технологического
оборудования на машиностроительном предприятии и в
обьединении : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Бадзым
Александр Сергеевич – Х., 1979. – 186 с. – Библиогр. : с.
160–169
В
диссертации
доказана
необходимость
при
составлении
плана
обновления
оборудования
использовать результаты расчетов его оптимальных
сроков службы. В качестве критерия оптимальности при
составлении плана обновления оборудования на
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продолжительный плановый период предложен минимум
приведенных затрат на заданный в данном плановом
периоде объем производства продукции. Предложенная
методика расчета экономического эффекта от замены
оборудования в плановом периоде учитывает динамику
затрат на эксплуатацию оборудования и функции его
срока службы. Разработанная экономико-математическая
модель оптимизации обновления оборудования учитывает
большое количество ограничивающих факторов и
позволяет производить оптимальное распределение
капитальных вложений по отдельным единицам
устаревшего
оборудования,
производственным
подразделениям и годам планового периода.

317. Бондаренко Л. Н.
Совершенствование механизма хозрасчетных стимулов
машиностроительных предприятий : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Бондаренко Людмила Николаевна – Х.,
1979. – 190 с. – Библиогр. : с. 170–180
Проведен экономический анализ систем хозрасчетного
стимулирования объединений и предприятий с точки
зрения воздействия с их помощью на процесс усиления
интенсификации
и
повышения
эффективности
производства; построены экономико-математические
модели для исследования механизма фондообразования
объединений и предприятий и его влияния на
заинтересованность коллективов в использовании
интенсивных факторов развития производства; на основе
экономике- математического анализа разработанных
моделей
дополнительно
обоснованы
некоторые
конкретные
детали
совершенствования
систем
хозрасчетного
стимулирования
объединений
(предприятий)

318. Бондаренко Н. А.
Возможности улучшения использования выемочной
техники на угольных шахтах : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Бондаренко Нина Александровна – Х., 1979. –
163 с. – Библиогр. : с. 142–152
Исследовано использования выемочных машин.
Изучены изменения и определена степень влияния основных условий производства на величину себестоимости
добычи угля. Обосновано применение теории массового
обслуживания для выявления резервов повышения
эффективности ремонта техники.

319. Грищенко О. В.
Прогнозирование производительности труда в
углеобогащении (на примере углеобогатительных фабрик
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Минуглепрома УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Грищенко Ольга Васильевна – Ворошиловград, 1979. – 151
с. – Библиогр. : с. 121–130
Разработана классификация обстоятельств факторов
производства для условий углеобогащения; выполнен
анализ
применяемых
методов
прогнозирования
экономических показателей в углеобогащении и других
отраслях промышленности; разработана методика
технико-экономического анализа условий производства
по технологическим комплексам
углеобогатительной
фабрики, проведен технико-экономический анализ в
промышленных
условиях
ЦОФ
«Суходольская»;
предложен
инженерно-экономический
метод
прогнозирования
производительности
труда
в
углеобогащении, разработана методика его применения.

320. Дерновая А. И.
Исследование вопросов экономики производства и
применения поверхностно-активных веществ : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Дерновая Александра Ильинична –
Х., 1979. – 166 с. – Библиогр. : с. 156–166
Разработаны методические положения по расчёту
экономической
эффективности
применения
поверхностно-активных веществ в отраслях народного
хозяйства.
Скорректирована
методика
расчета
экономической эффективности производства с учётом
специфических особенностей отрасли. Разработаны
методические положения по определению перспективной
потребности народного хозяйства в поверхностноактивных веществах.

321. Жэбровски В.
Совершенствование оперативного управления серийным
производством (на примере машиностроительных
предприятий) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Жэбровски Войцех – Х., 1979. – 198 с. – Библиогр. : с. 187
–198
Теоретически обоснована методика объективного
измерения нарушения хода производственного процесса
реализованного на участках серийного та па;
теоретически обоснована методика построения графика
запуска- выпуска (расписания) и принятия его в качестве
главного инструмента оперативных управляющих
воздействий на ход производства в котором имеются
нарушения; теоретически ообосновано определение
необходимого количества корректировок расписания с
учетом воздействия на него потока помех.
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322. Ле, Куанг Лыонг
Совершенствования экономического стимулирования
научно-технического прогресса на машиностроительных
предприятиях (количественные аспекты) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Ле, Куанг Лыонг – Х., 1979. – 186 с.
– Библиогр. : с. 176–186
Обоснована целесообразность расширения понятия
НТП и в частности включения в это понятие мероприятий
по совершенствованию организации производства;
предложено использовать принципы системного подхода
применительного к организации стимулирования НТП;
доказана
целесообразность
преимущественного
применения выпуклых функций для разработки систем
стимулирования НТП и разработаны предложения по
совершенствованию
методов
расчета
механизмов
начисления поощрения.

323. Пилипенко С. Н.
Исследование основных направлений снижения
материалоемкости в процессе угледобычи (на примере
производственных объединений по добыче угля Донбасса)
: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Пилипенко Светлана
Николаевна – Х., 1979. – 159 с. – Библиогр. : с. 151–159
Исследовано изменение и определена степень влияния
производственно-технических
условий
на
материалоемкость угледобычи на группах шахт;
выявлены закономерности изменения материалоемкости
угледобычи на основе группировки шахт по уроню
данного показателя; определены тенденции изменения
уровня
материалоемкости
на
производственных
объединениях по добыче угля; исследованы основные
направления экономии материальных ресурсов на
угольных предприятиях; разработана методика и модель
материалоемкости добычи угля по производственному
объединению.

324. Поветкин Ю. В.
Совершенствование системы материального
стимулирования роста производительности труда : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Поветкин Юрий Васильевич –
Х., 1979. – 173 с. – Библиогр. : с. 160–173
Рассмотрены теоретические проблемы материальною
стимулирования
в
условиях
социалистического
производства. Исследованы взаимосвязи между организационно-техническими
факторами
и
уровнем
производительности труда, построены экономикоматематические модели производительности труда,
включающие основные факторы. Разработана система
стимулирования структурных подразделений с учётом их
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вклада в повышение уровня производительности труда
всего предприятия.

325. Поникаров В. Д.
Управление производственными запасами в условиях
производственного объединения (на примере угольной
промышленности) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Поникаров Валерий Дмитриевич – Х., 1979. – 164 с. –
Библиогр. : с. 153–164
На
основе
анализа
структуры
потребления
материальных ресурсов, трудовых затрат» использования
оборудования обоснованы решения и определены пути
внедрения
для
конкретных
видов
продукции
прогрессивных форм снабжения: установления прямых
длительных хозяйственных связей» расширения оптовой
торговли, организации гарантированного комплексного
снабжения и фирменного технического обслуживания
горной техники; установлен характер поступления и
отгрузки продукции, изучены и описаны законы их
распределения, на этой основе разработаны рекомендации
по оптимизации размещения подъемно-транспортного
оборудования и выбору лучших форм организации труда
работников на базах и складах материально-технического
снабжения;
разработана
методика
составления
прогнозирующих экономико-математических моделей,
составлены статические и динамические модели для
определения
уровня
производственных
запасов
объединения и отдельных шахт» расчета потребности в
основных видах материалов.

326. Соколова Л.В.
Совершенствование планирования изготовления
инструмента на машиностроительном предприятии : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Соколова Людмила Васильевна
– Х., 1979. – 201 с. – Библиогр. : с. 150–162
Сформированы возможные задачи исследования и
разработаны
принципиальные
положения
со
формированию
комплекса
задач
планирования
изготовления инструмента на этапе объемных расчетов.
Выявлена роль я установлено влияние уровня
планирования инструментального производства на
повышение
эффективности
работы
предприятия.
Сформированы принципы и этапы организации
планирования изготовления инструмента. Разработан
алгоритм построения модели планирования, управления и
прогнозирования
изготовления
инструмента
на
машиностроительных предприятиях.
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327. Тищенко А. Н.
Совершенствование планирования роста
производительности труда в литейном производстве ( на
примере литейных цехов предприятий черной
металлургии) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Тищенко
Александр Николаевич – Х., 1979. – 152 с. – Библиогр. : с.
142–152
Исследованы существующие системы планирования и
анализа роста производительности труда на различных
уровнях управления; усовершенствован объемный
измеритель производства литья; исследованы и отобраны
наиболее
существенные
факторы
роста
производительности труда; разработана оптимальная
организация кооперированных поставок литья на базе
специализированного
производства;
разработана
методика текущего планирования и среднесрочного
прогнозирования производительности труда.

328. Черкасов В. И.
Совершенствование организации основных
производственных процессов на машиностроительных
предприятиях : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05/ Черкасов
Виктор Иванович – Х., 1979. – 151 с. – Библиогр. : с. 141–
151
Проведено исследование, дающее более глубокое
представление о сущности организации основных
производственных процессов в условиях серийного
машиностроения, изучается ее роль в развитии
интенсификации
производства.
Проанализированы
причины нарушения планомерного выпуска продукции
машиностроительной
предприятиями.
Определены
направления совершенствования организации основних
производственных процессов, выдвигая при этом на
первый план вопросы учета фактора времени.
Разработаны рекомендации по совершенствованию
системы календарно-плановых нормативов, учета,
контроля и регулирования основных производственных
процессов.

329. Шивцова А. Б.
Совершенствование организации и управления
инструментальной подготовки производства новых
изделий (на примере машиностроительных предприятий с
мелкосерийным типом производства) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Шивцова Алевтина Борисовна – Воронеж,
1979. – 157 с. – Библиогр. : с. 149–157
Установлена система показателей для оценки уровня
ИПП новой продукции; разработана классификация
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резервов и путей совершенствования организации и
управления исследуемой подсистемы; предложена
система планирования, основой которой являются модель
планирования
и
субмодель
прогнозирования;
осуществлена
экономическая
и
математическая
постановка задач: «оптимизации затрат на создание
оснастки для новых изделий» и «установления
оптимального номенклатурного набора оснастки для
новых изделий на основе метода декомпозиции».

1980
330. Акмаев А. И.
Исследование экономической эффективности
технического уровня и организационных форм
производства и труда в очистных забоях угольных шахт :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Акмаев Анатолий
Исаевич – Коммунарск., 1980. – 142 с. – Библиогр. : с. 113
–142
Конкретизированы основные методические положения
оценки технического уровня, организации производства и
труда; дана оценка технического уровня очистных работ с
использованием показателя общественных издержек на
основе учета затрат на добычу I т угля и эффективности
капитальных вложений; определен уровень организации
производства и труда с учетом степени использования
производственных
возможностей
очистного
оборудования и потерь добычи из-за недоиспользования
фонда рабочего времени.

331. Андреева В. Н.
Совершенствование оценки технико-экономического
уровня производства (на примере машиностроительных
предприятий) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 /
Андреева Валентина Николаевна – Х., 1980. – 223 с. –
Библиогр. : с. 158–168
Проведен анализ состояния измерения и направлений
оценки уровня развития производства, раскрыто значение
использования показателя ТЭУП для планирования
научно-технического
прогресса;
разработаны
методические рекомендации, позволяющие измерить и
оценить достигнутый ТЭУП; исследованы на основании
результатов оценки ТЭУП возможные варианты роста
уровня путем дальнейшего внедрения в производство
достижений научно-технического прогресса; разработаны
конкретные мероприятия, направленные на рост ТЭУИ;
исследовано влияние роста ТЭУП на важнейшие
показатели экономической эффективности производства.
121

332. Бадальянц Л. Б.
Экономика комплексного использования нефелинового
сырья : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Бадальянц
Людмила Борисовна – Х., 1980. – 161 с. – Библиогр. : с.
133–143
Проведен анализ современного состояния экономики
комплексной переработки нефелинового сырья, динамики
основных
технико-экономических
показателей
комплексного использования нефелинового концентрата;
разработан
попередельный
метод
раздельного
калькулирования
себестоимости
всех
продуктов,
получаемых из нефелинового сырья; разработан метод
определения удельной фондоемкости каждого вида
продукции комплексной переработки
нефелинового
концентрата.

333. Домбровская Г. П.
Совершенствование методов оценки и стимулирования
оптимальных планов производства : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Домбровская Галина Петровна – Х., 1980.
– 169 с. – Библиогр. : с. 150–159
Обоснованы рекомендации но количественному
измерению резервов роста показателей эффективности
производства цехов, экономическая оценка показателей
технико-организационного уровня, характеризующие
фактические и эталонные уровни использования резервов
; разработаны методические основы оценки результатов
труда цеховых коллективов; на основе комплексной
системи
оценочных
показателей
разработаны
методические
рекомендации
но
организации
материального
поощрения
во
внутризаводских
подразделениях за рост эффективности производства.

334. Донец Ю. В.
Совершенствование планирования фонда заработной
платы на металлургических предприятий : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Донец Юрий Васильевич – Х., 1980.
– 151 с. – Библиогр. : с. 143–151
Дан
анализ
соотношений
темпов
роста
производительности труда и средней заработной платы,
динамики выпуска продукции, производительности труда
и фонда заработной платы на металлургических
предприятиях;
исследовано
влияние
техникоэкономических факторов на соотношение между темпами
роста производительности труда и средней заработной
платы;
разработана
методика
определения
количественного
влияния
технико-экономических
факторов на соотношение между темпами роста
производительности труда и средней заработной платы;
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предложены
основные
принципы
нормативного
планирования фонда заработной платы на основе
использования условно-натурального метода исчисления
объема производства.

335. Иванилов А. С.
Исследование и методология разработки и внедрения
эффективной системы управления качеством продукции
(на примере ремонтно-механических предприятий) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Иванилов Александр
Семенович – Х., 1980. – 187 с. – Библиогр. : с. 178–187
Обобщены методологические основы создания и
.внедрения комплексной системы управления качеством
продукции на ремонтных предприятиях. Разработана
пятиуровневая
структура
комплекса
стандартов
предприятия и функциональной схемы КС УКП, дающие
возможность всесторонне и объективно планировать и
учитывать работу по улучшению качества продукции и
труда. Предложено введение ежедневной и еженедельной
количественной оценки качества труда коллективов и
отдельных исполнителей. Разработаны классификаторы
оценки качества труда исполнителей и производственных
коллективов.

336. Касьянов А. И.
Совершенствование механизма функционирования
хозрасчетных показателей объединений и предприятий (на
примере электротехнической промышленности) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Касьянов Анатолий Иванович
– Х., 1980. – 182 с. – Библиогр. : с. 177–182
На основе анализа литературных данных и изучения
различных
практических
систем
хозрасчетных
показателей в них впервые сформулированы требования к
построению системы экономических показателей,
характеризующих
хозрасчетную
деятельность
объединений и предприятий. Проведен всесторонний
анализ
результатов
зкспериментировавшейся
в
электротехнической
промышленности
системы
планирования, финансирования и экономического
стимулирования новой техники и сделан вывод о
необходимости увязки показателей ускорения научнотехнического прогресса с хозрасчетными показателями
оценки и стимулирования деятельности объединений и
предприятий.

337. Кольцов С. В.
Исследование вопросов повышения эффективности
ремонтов металлургических агрегатов на основе
индустриальных методов их проведения : дис. ... канд.
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экон. наук : 08.00.05 / Кольцов Станислав Валентинович –
Х., 1980. – 148 с. – Библиогр. : с. 140–148
Проанализировано состояние организации подготовки к
проведению ремонтных работ на заводах Минчашета
УССР. Исследованы факторы, влияющие на трудоемкость
металлургических агрегатов и установлены наиболее
перспективные. Определены критерии оценки уровня
использования
индустриальных
методов
ремонта
оборудования и применения этих методов на
металлургических предприятиях.

338. Петряева З. Ф.
Совершенствование организации работ на базах и
складах производственных объединений по добыче угля :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Петряева Зоя Федоровна
– Х., 1980. – 160 с. – Библиогр. : с. 151–160
Теоретически и практически обоснованы отдельные
рекомендации по совершенствованию работ на базах и
складах производственных объединений; исследованы
хозяйственные связи угольных объединений и уточнены
схемы движения материальных ресурсов; установлена
частота и структура спроса на материальные ресурсы и на
этой основе определен оптимальный вариант размещения
продукции на базах; определен характер процессов
поступления и отгрузки материальных ресурсов.

339. Тимонин А. М.
Стимулирование обновления продукции в
машиностроении : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Тимонин Александр Михайлович – Х., 1980. – 165 с. –
Библиогр. : с. 157–165
Изучается влияние процессов обновления и освоения
продукции, научно- технического прогресса на экономику
предприятий-изготовителей
определяются
количественные аспекты этого влияния на основные
показатели
эффективности
производства
путем
экономико-математического моделирования исследуемых
процессов, на их основе разрабатываются новый
показатель уровня обновляемости продукции и метод
определения поправочных коэффициентов к нормативам
образования фондов экономического стимулирования
предприятий в зависимости от величины этого показателя
и,
наконец,
предлагается
методика
разработки
показателей для внутризаводского премирования за
успешное освоение производства новой техники.

340. Титова В. П.
Прогнозирование производительности труда при
изготовлении запасных частей для предприятий
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минчермета СССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Титова Валерия Петровна – Х., 1980. – 153 с. – Библиогр. :
с. 142–153
Дана характеристика организации, технической
оснащенности, уровня специализации и концентрации
производства,
динамики
объемов
производства,
производительности
труда
и
использования
производственных мощностей за годы 8-10-й пятилеток в
цехах, изготовляющих запасные части и сменное
оборудование; на основе комплексной оценки работы ВЦ
разработан измеритель объема производств для
определения уровня производительности труда по
отрасли.

341. Тундэвийн, Доржбал
Совершенствование планирования научных
исследований и разработок (на примере угольной и
горнорудной промышленности МНР) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Тундэвийн, Доржбал – Х., 1980. – 151 с. –
Библиогр. : с. 142–151
Обобщена существующая практика и основные
методические
положения
планирования
научнотехнического прогресса и на этой основе разработаны
предложения по совершенствованию управления наукой в
условиях МНР; исследовано с позиций системно-целевого
подхода многообразие результатов научных исследований
и разработок, дано научное обоснование методических
принципов их оценки для целей планирования ;
разработана методика качественной и количественной
оценки
научных
исследований
и
разработок
применительно к научным учреждениям угольного и
горнорудного профиля.

342. Чудинов В. И.
Исследование эффективности оставления породы в
шахте и обоснование допустимых затрат на создание
закладочной техники : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Чудинов Владимир Иванович – Х., 1980. – 169 с. –
Библиогр. : с. 153–169
Проанализированы
состояние
и
перспективы
использования в народном хозяйстве породы подаваемой
из шахт. Определено соотношение различных источников
формирования породного потока в шахте и установлена
количественная зависимость объема подаваемой на
поверхность породы от основных факторов производства.
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343. Шалабанов С. В.
Повышение эффективности управления качеством
продукции в машиностроении : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Шалабанов Сергей Владимирович – Х., 1980. –
191 с. – Библиогр. : с. 177–191
Предложена
методика
расчета
интегрального
показателя качества, более полно, в соответствии с
развитием
теории
эффективности,
учитывающая
составляющие затрат на создание и эксплуатацию машин;
разработан метод планирования повышения уровня
качества машин, который позволяет в наиболее полной
мере учесть качество лучших мировых образцов и его
динамику и обеспечивает соответствие качества машин на
протяжении всего периода их выпуска качеству этих
образцов; предложена классификация направлений
улучшения качества машин, которая охватывает
направления на всех стадиях их жизненного цикла,
показывает возможность и необходимость улучшения
качества машин на каждой из этих стадий, позволяет
осуществлять оперативный поиск наиболее эффективных
действий по улучшению их качества.

1981
344. Афанасьев Н. В.
Совершенствование хозяйственного расчета ремонтного
производства (на примере коксохимической
промышленности Украины) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Афанасьев Николай Васильевич – Х., 1981. – 151
с. – Библиогр. : с. 130–142
Раскрыта сущность и принципы хозяйственного
расчета; показана роль и значение организации
хозяйственного расчета ремонтного производства в
повышении эффективности работ по ремонту основных
производственных фондов; проведен анализ состояния
экономики ремонтного производства коксохимических
заводов Украины; обоснован комплекс мероприятий по
организации
хозяйственного
расчета
ремонтного
производства в объединении «Укркокс», включающих
вопросы планирования и оценки деятельности ремонтных
служб, материального поощрения ремонтных коллективов
и хозрасчетных взаимоотношений между ремонтными и
основными
цехами,
между
ремонтными
заводами(предприятиями) и коксохимическими заводами.

345. Бикулова Д. У.
Совершенствование управления незавершенным
производством (на примере машиностроительных
предприятий с серийным характером производства) : дис.
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... канд. экон. наук : 08.00.05 / Бикулова Динара Умяровна
– Х., 1981 – 219 с. – Библиогр. : с. 166–178
Раскрыто
содержание
понятия
«управление
незавершенным производством», дано теоретическое
обоснование выделения его в качестве одного из
элементов
системы
оперативного
управления
производством, рассмотрены его функции; дан анализ
существующих методов расчетов заделов и величины
незавершенного производства, определены основные
направления
их
совершенствования;
исследованы
особенности изменения во времени состава и величины
заделов при серийном изготовлении продукции.

346. Демиденко А. Г.
Совершенствование управления технической
подготовкой производства в машиностроении (на примере
станкостроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Демиденко Анатолий Григорьевич – Х., 1981. – 184 с. –
Библиогр. : с. 142–154
Показана
необходимость
оптимизации
информационных процессов для совершенствования
управления технической подготовкой производства
специальных агрегатных станков, смоделированы
условия для оптимизации планирования проектных работ
в условиях блочного (модульного) конструирования,
разработаны конкретные рекомендации по оптимизации
сроков хранения технической информации с учетом
частоты запросов на нее. Разработан способ определения
объемов проектной документации, основанный на
корреляционной зависимости их от конструкторских
характеристик будущего изделия, что используется в
качестве
целевой
функции
при
оптимизации
распределения проектных работ.

347. Димитрова В. Г.
Влияние уровня организации автотранспортного
обслуживания машиностроительных предприятий на
показатели себестоимости продукции и
производительности труда : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Димитрова Валентина Георгиева – Х., 1981. –
197 с. – Библиогр. : с. 165–176
Разработана система показателей для оценки
организационного уровня автотранспортных хозяйств.
Эти показатели более достоверно и полно отражают
различные стороны их организации. Выбранная система
включает десять относительных показателей, четыре из
которых, являясь новыми, характеризуют: эффективность
использования применяемых средств механизации в
автотранспортном
хозяйстве;
активную
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механовооруженность труда рабочего автотранспортного
хозяйства; пассивную механовооруженность труда
рабочего автотранспортного хозяйства; эффективность
использования автотранспортных средств.

348. Кравченко Ю. И.
Эффективность совершенствования методов управления
производством (на примере машиностроительных
предприятий) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Кравченко Юрий Иванович – Х., 1981. – 158 с. – Библиогр.
: с. 147–158
Доказано, что методологической основой повышения
эффективности и действенности методов управления
является их взаимообусловленность такими категориями,
как «потребность», «интерес», «стимул», «мотив»,
характеризующих производственные отношения зрелого
социализма применительно к конкретным социальнопсихологическим
и
экономико-демографическим
характеристикам трудовых коллективов ; раскрыт
механизм формирования и взаимодействия методов и
объекта управления ; разработаны методические
положения
формирования
взаимодополнения
и
взаимодействия методов управления и практического
применения их как системы, с целью усиления степени ее
воздействия на производственный коллектив.

349. Марченко С. И.
Совершенствование методов экономического
обоснования обновления оборудования (на примере
металлургического машиностроения) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Марченко Светлана Ивановна – Донецк,
1981. – 167 с. – Библиогр. : с. 156–167
Предложен комплексный метод экономического
обоснования
обновления устаревшего оборудования,
предусматривающий
сравнительную
оценку
всех
возможных
направлений
его
воспроизводства
(капитальный ремонт, модернизация, замена), что
позволяет выбрать в каждом конкретном случае
наивыгоднейший вариант обновления; обоснованы
расчетные периоды, за которые определяются и
сопоставляются среднегодовые приведенные затраты при
оценке сравнительной экономической эффективности
замены и модернизации оборудования, в зависимости от
достигнутого срока службы к моменту решения вопроса о
его обновлении.

350. Пеньков В. В.
Повышение технического уровня предприятий и его
влияние на трудоемкость работ (на примере
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углеобогатительных фабрик Минуглепрома УССР) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Пеньков Валерий Васильевич –
Х., 1981. – 153 с. – Библиогр. : с. 143–153
Обоснованы показатели для определения технического
уровня
углеобогатительных
фабрик;
обоснованы
показатели для измерения производительности труда и
эффективности использования средств труда на фабриках
с учетом качества перерабатываемого угля; изучены
тенденции
изменения
технического
уровня
углеобогащения Минуглепрома УССР и выявлении форм
связи
трудоемкости
работ
о
показателями,
характеризующими
технический
уровень
фабрик;
разработана динамическая модель прогнозирования
трудоемкости работ по показателям технического уровня
фабрик; усовершенствована методика планирования
трудоемкости работ на основе учета технического уровня
углеобогатительных фабрик.

351. Соловьев А. В.
Совершенствование нормирования и материального
стимулирования труда на горнопроходческих работах :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 ; 08.00.07 / Соловьев
Александр Васильевич – Х., 1981. – 211 с. – Библиогр. : с.
174–184
Углублена и конкретизирована методика расчета
типовых нор. выработки на горные работы с
применением «математических методов и ЭВМ;
предложена классификация повременно оплачиваемых
работ; определена область применения различных
методов и форм установления норм затрат труда во
вспомогательных
и
обслуживающих
звеньях
производства с учетом особенностей рабочего места,
характера выполняемой работы, применяемых средств
труда и форм его организации; раскрыты условия
повышения материальной заинтересованности рабочих в
конечных результатах своего труда; разработана и
экономически обоснована принципиально новая система
премирования за выполнение и перевыполнение
нормативных темпов проведения горных выработок.

352. Харичкин А. Г.
Совершенствование организации многостаночного
обслуживания в условиях серийного производства : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Харичкин Александр
Георгиевич – Х., 1981. – 187 с. – Библиогр. : с. 176–187
Доказана
возрастающая
роль
многостаночного
обслуживания
в
системе
организации
машиностроительного производства по мере развития
технического прогресса; обоснована необходимость
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дифференцированного подхода к исследованию и
проектированию трудовых процессов многостаночников:
детерминированного - при обслуживании станков,
требующих систематических подходов рабочего для
смены каждой детали, и стохастического - при работе на
станках, не требующих такого характера обслуживания.

1982
353. Вострокнутов Д. Л.
Исследование эффективности применения универсальносборной технологической оснастки в машиностроении (на
примере сварочного производства) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Вострокнутов Дмитрий Леонидович – Х.,
1982. – 155 с. – Библиогр. : с. 133–146
Обоснована
возможность,
эффективность
и
необходимость
совершенствования
сварочного
производства
путем
повышения
технологической
оснащенности процессов изготовления сварных изделий ;
доказана экономическая возможность более широкого
применения
УСПС
в
сварочном
производстве
машиностроения; определены факторы эффективности
УСПС ; разработаны методические положения, принципы
и
практические
рекомендации
по
расширению
использования УСПС; определению потребности в них;
оценке
эффективности
от
применения;
совершенствованию
организационных
форм
проектирования, изготовления, внедрения и эксплуатации
УСПС.

354. Ефименко Г. Г.
Совершенствование методологии анализа и оценки
резервов организации производства на
машиностроительных предприятиях (на примере
механических цехов) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Ефименко Григорий Григорьевич – Х., 1982. – 174 с. –
Библиогр. : с. 161–174
На
основе
системного
анализа
обобщены
существующие методы оценки уровня и резервов
организации производства и определены направления их
дальнейшего совершенствования; для оценки уровня и
резервов
организации
производства
предложены
показатели нормативного и текущего организационнотехнических
потенциалов;
разработаны
методики
определения нормативного и текущего организационнотехнических
потенциалов;
предложена
методика
экономической оценки уровня и резервов организации
производства.
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355. Зиньковский А. П.
Организация зарабтной платы рабочих (на примере
электротехнической промышленности) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Зиньковский Александр Павлович – Х.,
1982. – 150 с. – Библиогр. : с. 144–150
Исследована взаимосвязь темпов роста заработной
платы и темпов роста производительности труда рабочих
в системе хозяйственного механизма; обоснована
необходимость исследования организации заработной
платы рабочих в единстве с организацией нормирования и
материального поощрения труда рабочих; предложена
методика
установления
временных
повышающих
коэффициентов доплат на действующие тарифные ставки
и должностные оклады рабочих на основе определения
эффективного срока их действия.

356. Кашпур А. Д.
Управление организационным развитием
производственно-хозяйственных систем (на примере
производственных объединений машиностроительных
отраслей промышленности) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Кашпур Анатолий Дмитриевич– Х., 1982. – 160
с. – Библиогр. : с. 150–160
Разработан подход к решению проблемы управления
организационным
развитием
производственнохозяйственных систем; определены системе задач,
последовательность их решения, типовые варианты
проведения организационных перестроек; обоснованы
целесообразность и необходимые условия создания на
современном этапе постоянно действующего механизма
по
управлению
организационным
развитием
производственных объединений; определены показатели
оценки уровня организации и функционирования систем
управления производственных объединений, алгоритм их
расчета и состав информационного обеспечения.

357. Ковалюх В. М.
Исследование вопросов использования в управлении
технико-экономической информации (на примере
производственных объединений по добыче угля) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Ковалюк Виктория
Михайловна – Х., 1982. – 159 с. – Библиогр. : с. 149–159
Определено влияние научно-технического прогресса и
управления на процесс угледобычи; Исследованы
информационные
системы
управления
угольным
объединением;
установлены
закономерностей
распределения поступления документов на обслуживание
и времени обслуживания, что позволяет выбрать
оптимальный вариант численности аппарата управления;
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теоретическом и практическом обосновании отдельных
рекомендаций по совершенствованию управления
производственным объединением.

358. Козинец А. С.
Экономические методы обеспечения надежности
хозяйственных связей (на примере предприятий
электротехнической промышленности) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Козинец Ангелина Степановна – Х., 1982.
– 203 с. – Библиогр. : с. 191–203
Обоснован
подход
к
измерению
надежности
хозяйственных связей на основе обеспеченности
материальными ресурсами предприятий-потребителей ;
разработана методика обоснования размеров штрафных
санкций за нарушения договорных обязательств по
поставкам продукции с учетом потерь в поощрительных
фондах
предприятий-потребителей;
разработаны
математические модели для обоснования премиальных
систем в связи с выполнением условий поставок;
разработаны предложения по организации применения
штрафных санкций, обеспечивавшей их оперативность.

359. Коршунов В. И.
Совершенствование методов планирования и
экономического стимулирования повышения качества
продукции машиностроения : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Коршунов Владимир Ильич – Х., 1982. – 210 с. –
Библиогр. : с. 160–171
Предложена
методика
расчета
интегрального
показателя качества с учетом конкретных условий
использования продукции; разработан метод оценки и
планирования уровня качества отдельных видов и всей
разнородной продукции предприятий с использованием
относительного интегрального показателя качества; на
основе последнего рекомендуется отнесение изделий к
определенной категории качества; разработаны модели
для прогнозирования уровня качества отдельных видов и
продукции предприятия в целом, что позволяет
оперативно управлять качеством в направлении
достижения наилучших результатов; предложен научно
обоснованный подход к планированию общей суммы
средств на повышение качества продукции предприятия, а
также модель распределения средств по отдельным ее
видам в условиях многономенклатурного производства,
учитывающая различия в уровнях качества отдельных
видов продукции предприятия; разработаны нормативы
затрат на улучшение качества продукции.
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360. Кривобок В. Ю.
Повышение эффективности управления промышленным
производством на основе совершенствования
организационно-распорядительного воздействия : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Кривобок Владимир Юрьевич
– Х., 1982. – 149 с. – Библиогр. : с. 142–149
Разработана методика анализа распорядительной
деятельности (на уровне предприятия) на основе ее
классификации по конкретным функциям управления,
позволяющая оценить напряженность и важность
принимаемых распорядительных решений и их влияние
на результаты производства; предложена комплексная
оценка уровня организации управления на базе частных
показателей по конкретным функциям управления, в ней
учтены наряду с характеристикой структуры управления,
технической оснащенности и степени автоматизации
управленческих работ также показатели совершенства
организационного регламентирования; на этой основе с
использованием графического анализа и рассчитанных
параметров распорядительной деятельности установлена
взаимосвязь
уровня
организации
управления
и
распорядельного воздействия.

361. Лаврик Г. Ф.
Оптимизация организационно-технологического режима
работы угледобывающих комбайнов : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Лаврик Григорий Федорович – Х., 1982. –
124 с. – Библиогр. : с. 106–112
Разработана методика комплексной оценки режима
работы комбайнов, основными научными положениями
которой
являются:
установлена
зависимости
количественных и качественных показателей работы
шахты от режима работы комбайнов; разработана
экономико-математическая модель выбора оптимального
режима работы комбайнов на основе критерия,
предполагающего экономию живого, овеществленного и
будущего труда, выражающегося в максимизации
прибыли по шахте.

362. Петренко С. В.
Измерение точности и стабильности планов предприятий
(на примере машиностроения) : дис. канд. экон. наук :
08.00.05 / Петренко Светлана Владимировна – Х., 1982. –
194 с. – Библиогр. : с. 182–194
Разработана
модифицированная
экономикоматематическая модель оценки точности и стабильности
планов предприятий, которая исследована на разных
уровнях управления (регион, ВГ10 предприятие);
обоснована необходимость выделения из совокупности
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объединений и предприятий групп с разным уровнем
планирования
и
рассмотрена
методика
такой
дифференциации
;
разработан
метод
оценки
согласованности планов объединений и предприятий по
различным экономическим показателя путем, анализа
взаимосвязи
между
корректировками
плановых
показателей.

363. Прохорова Т. П.
Совершенствование методов определения затрат на
производство новой техники с учетом ее качества на
стадии проектирования (на примере низковольтного
аппаратостроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Прохорова Татьяна Петровна – Х., 1982. – 184 с. –
Библиогр. : с. 125–135
В диссертации сформулированы принципы и
разработаны методические основы формирования
статистической совокупности однородной по назначению
продукции с целью применения корреляционного анализа
для расчетов затрат на ее производство; доказана
целесообразность
использования
в
этих
целях
конструктивного
подобия
аппаратов
одинакового
функционального назначения; разработана модель расчета
затрат на новые аппараты, которая основана на сочетании
методов корреляционного анализа и агрегирования.

364. Радин В. Н.
Совершенствование системы анализа и выявления
резервов снижения материалоемкости продукции (на
примере шинного производства) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Радин Вячеслав Николаевич – Днепропетровск,
1982. – 220 с. – Библиогр. : с. 148–156
Впервые
выполнено
системное
исследование
использования материалов в шинном производстве за
.длительны» промежуток времени; в результате
применения
системного
подхода
разработаны:
классификация резервов снижения материалоемкости,
позволяющая органически увязать анализ с другими
подсистемами управления и управлением материальными
затратами в целом; методика проведения оперативного,
текущего и межзаводского анализа материальных затрат
применительно к шинному производству.

365. Сашков И. Г.
Совершенствование организации процессов
перемещения тарно-штучных грузов на предприятиях
машиностроения (на примере Харьковского тракторного
завода им. С. Орджоникидзе) : дис. ... канд. экон. наук :
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08.00.05 / Сашков Иван Григорьевич – Х., 1982. – 184 с. –
Библиогр. : с. 166–174
В диссертации обоснована необходимость создания
комплексной системы организации пакетных перевозок
тарно-штучных грузов предприятия и разработаны ее
основные методические положения и рекомендации.
Разработана
система
показателей
для
оценки
экономичности возможных способов пакетирования и
уровня
пакетизации
грузов.
Предложены
усовершенствованные методы определения оптимальной
потребности средств пакетирования для предприятия.

366. Скарбо П. Н.
Исследование влияния качества добываемых углей на
технико-экономические показатели углеобогатительных
фабрик : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Скарбо Петр
Николаевич – Х., 1982. – 178 с. – Библиогр. : с. 145–156
Выбраны и обоснованы технико-экономические
показатели для оценки экономической эффективности
процесса углеобогащения; выявлены закономерности
изменения
технико-экономических
показателей
углеобогащения и факторов, определяющих эти
тенденции; f . установлены формы связи техникоэкономических показателей с качеством обогащаемого
угля; разработаны математические модели показателей
экономической , эффективности работы обогатительных
фабрик;
усовершенствована
методика
расчета
производственной мощности фабрик для условий
изменения качества обогащаемого угля.

367. Титарь О. А.
Совершенствование управления темпами роста
производительности труда и заработной платы в
производственном объединении по добыче угля : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Титарь Ольга Александровна –
Х., 1982. – 137 с. – Библиогр. : с. 126–137
Раскрыты
теоретические
основы
соотношения
производительности труда и его оплаты, обоснован его
измеритель; рассмотрена возможность применения
различных показателей производительности труда для
анализа соотношения темпов роста производительности
труда и заработной платы с учетом специфики отрасли и
современных требований экономического развития;
определены тенденции изменения соотношения темпов
роста производительности труда и заработной платы по
шахтам и объединению в целом.
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368. Халина В. Ф.
Совершенствование планирования и стимулирования
деятельности технических служб машиностроительных
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Халина
Валентина Филипповна – Х., 1982. – 160 с. – Библиогр. : с.
152–160
Теоретически обоснована
и разработана система
планирования, оценки и стимулирования деятельности
технических служб машиностроительных предприятий по
конечным результатам проводимой ими технической
политики;
обоснован
критерий
эффективности
управления научно-техническим прогрессом на уровне
предприятия , разработаны рекомендации
по его
практическому применению в системе планирования,
оценки и стимулирования деятельности технических
служб; разработана структура показателей планирования
и оценки деятельности подразделений технических служб
по
конечным
результатам
технического
совершенствования
функционально
подчиненных
производственных объектов.

369. Хани Ф. Я.
Вопросы совершенствования организации производства
стали в кислородно-конвертерных цехах : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Хани Фуад Якуб – Х., 1982. – 203 с. –
Библиогр. : с. 195–203
Обоснована
необходимость
совершенствования
организации производства в кислородно-конвертерных
цехах при разливке стали на МНЛЗ с учетом
неравномерности функционирования технологического
процесса, участков и системы машин. Предложены
методика количественной оценки степени влияния
существенных
технико-технологических
и
организационных факторов на продолжительность
конвертерной плавки на основе применения экономикоматематических методов. Осуществлено комплексное
прогнозирование экстенсивной нагрузки агрегатов и
производительности кислородных конвертеров в единицу
времени на основе разработки системы локальных
моделей.

370. Чечетов М. В.
Исследование резервов роста производительности труда
на базах и складах производственных объединений (на
примере угольных объединений Донбасса) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Чечетов Михаил Васильевич – Х.,
1982. – 170 с. – Библиогр. : с. 160–170
Исследовано изменение и определена степень влияния
условий производства на производительность труда
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рабочих на погрузочно - разгрузочных работах по ряду
лесных складов производственных объединений по
добыче угля; разработана методика оптимального
размещения продукции на базах и складах материальнотехнического
снабжения,
рассмотрены
вопросы
экономического обоснования укрупнения складов;
разработана многофакторная прогнозирующая модель
производительности труда.

1983
371. Бабенко Н. А.
Динамическая оценка эффективности технического
перевооружения производства : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Бабенко Неля Алексеевна – Х., 1983. – 196 с. –
165–176
Исследованы формы проявления фактора времени,
вытекающие из механизма действия закона экономии
времени; раскрыто содержание понятия "динамическая
оценка" эффективности новой техники, под которой
следует понимать комплексный учет форм проявления
фактора времени в конкретных условиях производства;
обоснованы основные научно-методические положения
комплексного динамического подхода к решению
проблемы объективной оценки эффективности внедрения
нового и экономически целесообразных сроков замены
действующего забойного оборудования.

372. Бортник Н. С.
Совершенствование системы материального
стимулирования работников конструкторских организаций
(на примере тракторостроения) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Бортник Николай Семенович – Х., 1983. – 155 с.
– Библиогр. : с. 142–151
Обоснован более объективный метод измерения
производительности
труда
ЙТР,в
том
числе
конструкторов; разработана более совершенная методика
оценки
качества
конструкторской
документации;
разработана
методика
распределения
фонда
материального поощрения между подразделениямисоисполнителями
разработок,
учитывающая
конструктивную
сложность
выполняемых
работ;
обоснована целесообразность и разработаны методы
текущего материального поощрения подразделений и
исполнителей,
которые
учитывают
качество
конструкторской документации и уровень выполнения
нормированных заданий.
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373. Бубенко П. Т.
Совершенствование стимулирования создания и
производства новой техники (на примере химического
машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Бубенко Павел Трофимович – Х., 1983. – 185 с. – Библиогр.
: с. 175–185
По-новому обосновано экономическое содержание
таких связанных с процессом разработки и создания
новой
техники понятий, как
лимитная цена,
предпроизводственные затраты и повышенные расходы
периода освоения. Это позволило предложить новый
методический подход к расчету лимитной цены, согласно
которому в качестве главных составляющих элементов
при определении лимитной цены новой техники должны
выступать себестоимость, нормативная прибыль и
предпроизводственные затраты на создание этой техники
по стадиям проектирования. Разработаны рекомендации
по более полному учету всех составляющих величины
годового экономического эффекта комплекса машин, а
также по определению фактической экономической
эффективности
новой
продукции,
позволяющие
устранить наблюдающееся на практике несоответствие
расчетной величины эффекта его фактическому
значению.

374. Васильева В. И.
Экономическая оценка материалоемкости и резервов ее
снижения в производстве поверхностно-активных веществ
и синтетических жирозаменителей : дис. ... канд. экон. наук
: 08.00.05 / Васильева Валентина Ивановна – Х., 1983. –
132 с. – Библиогр. : с. 121–132
Углублены теоретические положения по методам
измерения
материалоемкости,
совершенствованы
методические положения по экономической оценке
снижения материалоемкости,а также исследованы
резервы экономии материальных затрат в ряде
материалоемких
производств
нефтехимической
промышленности.
Автором
усовершенствованы
показатели материалоемкости для учета отраслевых
особенностей влияния на нее объемно-структурных
изменений в продукции,внутризаводского оборота и
качества сырья;предложена методика экономической
оценки
материалоемкости,определяющая
порядок
проведения расчетов и сравнения показателей при
выявлении резервов снижения материалоемкости;
выведены формулы зависимости предельных нормативов
расхода материальных ресурсов от показателей качества
сырья и параметров технологического режима.
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375. Видсота В. И.
Совершенствование оперативно-производственного
планирования в инструментальных цехах (на примере
электротехнических и станкострументальных
предприятий) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Видсота
Виктор Иванович – Х., 1983. – 197 с. – Библиогр. : с.159–
170
Теоретически обоснована необходимость создания
производственных подразделиний в инструментальных
цехах по технологическому принципу; разработан
укрупненный
метод
расчета
длительности
производственного
и
технологического
циклов
изготовления нестандартной технологической оснастки;
предложен метод расчета размера партии запуска-выпуска
стандартной технологической оснастки, базирующийся па
анализе основных технических и экономических
параметров; предложено правило приоритета запуска в
производство предметов труда в инструментальных
цехах.

376. Ворфоломеева Л. Н.
Совершенствование методов выбора и оценки
эффективности мероприятий по рационализации
управления на примере производственных объединений
Министерства тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Ворфоломеева Людмила Николаевна – Х., 1983. – 191 с. –
Библиогр. : с. 134–150
Разработана классификация основных направлений и
базовых мероприятий по рационализации управления,
которая основана на комплексном подходе к
совершенствованию
управления
и
обеспечивает
взаимосвязь
реализации
наиболее
эффективных
мероприятий по шести комплексным направлениям.
Определена система показателей организации системы
управления, ее экономичности и эффективности
производства.
Предложена
последовательность
выполнения этапов работы по выбору эффективных мер
по улучшению функционирования систем управления
производственных объединений, что обеспечивает
повышение научной обоснованности разработки планов
по совершенствованию управления.

377. Добахов Г. Г.
Пути повышения рентабельности на предприятиях
серной промышленности : дис. ... канд. экон. наук :
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08.00.05 / Добахов Георгий Георгиевич – Х., 1983. – 178 с.
– Библиогр. : с. 151–160
Исследовано изменение и определена степень влияния
материально-технических условий на рентабельность
производства серы по отдельным предприятиям;
разработана
классификация
резервов
повышения
рентабельности серного производства; даны предложения
по созданию и стимулированию эффективной работы
комплексных бригад; разработана многофакторная
прогнозирующая модель рентабельности; предложены
рекомендации
по
комплексному
использованию
вскрышных пород и отходов серного производства.

378. Довбенко В. И.
Основные направления повышения эффективности
производства в серной подотрасли : дис. ... канд. экон. наук
: 08.00.05 / Довбенко Вячеслав Иванович – Х., 1983. – 189
с. – Библиогр. : с. 159–173
Исследовано изменение и определена степень влияния
условий производства на показатели его эффективности и
разработаны предложения по улучшению планирования и
проведению
технико-экономического
анализа
в
сернорудном производстве; исследованы основные
направления интенсификации производства в серной
подотрасли;
разработана
методика
планирования
повышения технического уровня на предприятиях,
построены многофакторные прогнозирующие модели
определения величин
показателей
эффективности
производства (производительности труда, себестоимости
1 т серы, фондоотдачи и материалоемкости.

379. Ершова Д. Н.
Краткосрочное многофакторное прогнозирование и его
особенности (на примере производственных объединений
по добыче угля) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 ;
08.00.13 / Ершова Дина Николаевна – Х., 1983. – 186 с. –
Библиогр. : с. 157–167
Сформулированы
условия
адекватности
многофакторной модели (как пространственной, так и
прогнозирующей) описываемому процессу, ее точности,
надежности, обоснованы приемы их проверки ;
разработана методика составления многофакторной
прогнозирующей модели на базе регрессии между рядами
динамики с учетом сформулированных условий
адекватности модели,при этом особое внимание обращено
на отсутствие мультиколлинеарности между факторами и
существенности коэффициентов модели ; предложена
структура модели, содержащей лаги по запаздывающим
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факторам и авторегрессии по факторам. действующим
синхронно.

380. Иваниенко В. В.
Исследование резервов снижения материалоемкости (на
примере производственных объединений по добыче угля) :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Иваненко Виктор
Васильевич – Х., 1983. – 189 с. – Библиогр. : с. 177–189
Изучена экономическая сущность материалоемкости и
ее значимости в условиях интенсификации; определены
закономерности изменения условий производства и
материальных затрат; усовершенствована система
воздействия на уровень материальных затрат в
производственных объединениях по добыче угля;
теоретически и практически обоснованы важнейшие
направления
снижения
материальных
затрат,
планирования этого показателя.

381. Иванов Ю. Б.
Исследование вопросов экономического стимулирования
стабилизации качества кокса для современных доменных
печей : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Иванов Юрий
Борисович – Х., 1983. – 168 с. – Библиогр. : с. 144–156
Предложена методика определения коэффициентов
равномерности свойств доменного топлива, позволяющая
более точно учитывать фактическую меру колеблемости
параметров
его
качества;
исследовано
влияние
колеблемости свойств кокса на его удельный расход и
производительность современных доменных печей
разных экономических регионов, а также обосновано
повышение требований к постоянству качества кокса и
целесообразность его дифференциации по этим
параметрам для использования в доменных печах разного
полезного объема; разработана методика экономического
стимулирования
производства
кокса
со
стабилизированными
свойствами,
позволяющая
учитывать уровень постоянства его качества в оптовой
цене.

382. Кейта, Мамаду
Совершенствование производственных систем горных
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Кейта,
Мамаду – Х., 1983. – 176 с. – Библиогр. : с. 165–176
Раскрыто содержание понятия "пропорциональность",
как определённое соответствие мощностей всех
сопряженных
производственных
подразделений,
связанных между собой техническим маршрутом
изготовления продукта; предложен подход к определению
уровня пропорциональности в производственной системе
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на основе соотношения между мощностями любого и
ведущего звена производственного процесса; установлена
взаимосвязь между надёжностью работы шахты и
использованием
основного
и
вспомогательного
оборудования.

383. Козуева Г. А.
Оптимизация плана ремонтов металлургических
агрегатов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Козуева
Григорета Александровна – Днепропетровск, 1983. – 126
с. – Библиогр. : с. 113–117
Разработана
экономико-организационная
модель
подсистемы "Ремонтное хозяйство", представляющая
совокупность задач управления, их взаимосвязей и связей
с моделями этого же и более высокого уровней с
определением экономически целесообразной очередности
решения задач. Создана экономико-математическая
модель комплекса задач планирования сроков ремонтов
металлургических агрегатов. Предложена методика
согласования
сроков
ремонтов
технологически
взаимосвязанных агрегатов, позволяющая значительно
повысить эффективность планирования, уменьшить
потери, связанные с нарушениями баланса производства и
потребления полуфабрикатов по технологическому циклу
и равномерности использования ремонтных рабочих.

384. Кузнецова Т. В.
Экономическая оценка качества капитального ремонта
технологического оборудования машиностроения : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Кузнецова Тамара Васильевна
– Х., 1983. – 167 с. – Библиогр. : с. 155–167
Разработаны теоретические положения и рекомендации
по дальнейшему совершенствованию методов оценки
качества капитального ремонта; предложена методика
обобщающей
экономической
оценки
качества
капитального ремонта оборудования с помощью
интегрального показателя качества; представлены
экономико-математические модели, предназначенные для
прогнозирования
величины
обобщающего
экономического показателя качества капитального
ремонта (на примере станков модели ІКБ2) ; разработана
система аттестации качества капитальных ремонтов
оборудования, позволяющая осуществлять обоснованное
отнесение капитальных ремонтов к той или иной
категории качества.

385. Лебеденко И. В
Совершенствование методики оценки качества
продукции (на примере низковольтного аппаратостроения)
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: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Лебеденко Ирина
Вильевна – Х., 1983. – 188 с. – Библиогр. : с. 133–141
Разработаны основные принципы и методические
положения
классификации
показателей
качества
аппаратов низкого напряжения; на базе экономикоматематических методов создана методика выбора
оптимального количества единичных показателей,
характеризующих технический уровень аппаратов
низкого напряжения; разработаны модели формирования
комплексного
показателя
технического
уровня
проектируемых АНН; предложен алгоритм расчета
интегрального показателя качества А111І и показано его
применение для решения вопроса о целесообразности
разработки изделий.

386. Ляшенко А. А.
Обоснование технико-экономических параметров машин
на ранних стадиях разработки (на примере посевных и
почвообрабатывающих машин) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Ляшенко Алексей Алексеевич – Х., 1983. – 181 с.
– Библиогр. : с. 168–181
Предложена методика экономического проектирования,
базирующаяся на системном подходе, что позволяет
повысить обоснованность технических параметров и
экономических показателей машины на ранних стадиях
разработки; предложено использовать приведенные
затраты в качестве критерия при обосновании
технических параметров и экономических показателей и
разработана методика определения их прогнозного
значения, приходящегося на единицу выполняемой
работы базовой машиной на момент внедрения новой ;
разработана
модель
прогнозирования
величины
производительности базовой машины на момент начала
эксплуатации новой на основе исследования тенденций
изменения фактической производительности посевных и
почвообрабатывающих машин в зависимости от года
производства.

387. Поспелов А. С.
Оптимизация сроков службы и системы ремонта машин
(на примере летательных аппаратов сельскохозяйственной
авиации) : дис. ... канд экон. наук : 08.00.05 / Поспелов
Александр Семенович – Х., 1983. – 190 с. – Библиогр. : с.
182–190
Разработаны методы определения оптимальных сроков
службы и системы ремонта ЛА сельскохозяйственной
авиации с учетом конструктивных особенностей и
условий
их
эксплуатации.
Предложены
более
совершенные методы расчета норм амортизационных
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отчислений на реновацию и капитальный ремонт
вертолетов.
Разработана
методика
определения
экономической
целесообразности
проведения
капитального ремонта сельскохозяйственных самолетов
Ан-2, предназначенных к досрочному списанию из-за
поражения их коррозией. Ранее аналогичных методик
авиаремонтное производство не имело.

388. Посылкина О. В.
Совершенствование методов планирования норматива
заработной платы на единицу продукции : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Посылкина Ольга Викторовна – Х.,
1983. – 148 с. – Библиогр. : с. 139–148
Сформулированы
методические
принципы
планирования норматива заработной платы на единицу
продукции
ка
металлургических
предприятиях;
предложен метод количественной оценки влияния
технических и организационных факторов на рост
производительности труда, позволяющий выделить
конкретный трудовой вклад каждого коллектива в
достигнутые производственные результаты; разработана
принципиально новая методика плакирования норматива
соотношения темпов роста производительности труда и
заработной платы по предприятиям.

389. Сасина Л. А.
Совершенствование управления использованием
технологического оборудования на машиностроительном
предприятии и в объединении : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Сасина Людмила Александровна – Х., 1983. –
192 с. – Библиогр. : с. 167–179
Разработана
методика
установления
дифференцированных нормативов потерь рабочего
времени на ремонт оборудования; усовершенствована
существующая
методика
расчета
показателя
производственной возможности групп оборудования;
разработано
методическое
обеспечение
функционирования механизма поддержания пропорций в
системе машин предприятия, содержащее этапы, задачи
алгоритмы их решений; предложено организационное
обеспечение этого процесса, включающее распределение
функциональных обязанностей, уточнение задач и сроков
их решения.

390. Сильвестр, Окечукву Эджиавоко
Совершенствование регионального планирования
Нигерии на основе использования методов таксономии :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сильвестр, Окечукву
Эджиавоко – Х., 1983. – 179 с. – Библиогр. : с. 149–158
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Обоснованы
основные
направления
развития
экономики стран Африки, в том
числе
Нигерии;
определены пути совершенствования плановых методов
управления регионами развивающихся стран; дана
классификация факторов, характеризующих уровень
развития региона; разработана методика расчета
показателя уровня развитая региона; определено значение
таксономического показателя уровня развития штатов;
дана группировка штатов с помощью метода дендритов.

391. Шиянов А. И.
Совершенствование организации материального
стимулирования на коксохимических предприятиях (на
примере Республиканского промышленного объединения
"Укркокс") : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Шиянов
Анатолий Иванович – Х., 1983. – 162 с. – Библиогр. : с. 154
–162
Исследованы
в
условиях
коксохимического
производства эффективность применяемых систем оплаты
труда и премирования с учетом усиления их
стимулирующей роли в более ускоренном росте объемов
коксохимической продукции и производительности труда.
Разработаны
методические
рекомендации
по
стимулированию труда работников ремонтного персонала
за выполнение нормированных заданий с учетом
трудоемкости работ. Разработаны основные варианты и
критерии дифференциации доплат за совмещение
профессий с учетом трудоемкости работ. Даны
рекомендации по расчету фактического коэффициента
трудового участия для членов производственных бригад
при бригадной форме организации труда.

1984
392. Антонова Т. П.
Совершенствование методов планирования затрат на
содержание и эксплуатацию оборудования (на примере
предприятий машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Антонова Тамара Петровна – Х., 1984. – 167 с. –
Библиогр. : с. 125–135
Выявлены основные закономерности формирования
затрат на содержание и эксплуатацию оборудования;
теоретически обоснованы и решены в отраслевом
масштабе вопросы планирования расходов с учетом
технико-организационного уровня производства; выбрана
и обоснована система показателей, характеризующих
технико-организационный
уровень
производства;
разработаны научно обоснованные методы планирования
затрат на содержание и эксплуатацию оборудования,
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позволяющие привести в соответствие их плановые и
фактические
уровни;
разработана
экономикоматематическая модель и методика планирования
расходов на содержание и эксплуатацию оборудования на
основе экономической оценки динамики техникоорганизационного уровня производства.

393. Баранов А. В.
Совершенствование планирования условно-постоянных
расходов (на примере коксохимической промышленности
Украины) : дис. ... канд. экон. наук 08.00.05 / Баранов
Анатолий Васильевич – Х., 1984. – 231 с. – Библиогр. : с.
151–169
Разработана методика выделения постоянной части в
себестоимости
коксохимической
продукции
по
калькуляционным статьям затрат и экономическим
элементам; разработаны матричные модели определения
уровня условно-постоянных расходов в калькуляциях
себестоимости в постатейном и элементном разрезе ;
обоснованы типовой перечень и величины условнопостоянных расходов в себестоимости по статьям затрат
и экономическим элементам для всех видов продукции и
коксохимических заводов Украины и предложена
методика их корректировки ; разработаны рекомендации
по совершенствованию планирования себестоимости
коксохимической продукции.

394. Беда Ф. П.
Резервы производственных мощностей шахт и
стимулирование их использования : дис. ... канд. экон. наук
: 08.00.05 / Беда Федор Петрович – Х., 1984. – 154 с. –
Библиогр. : с. 138–148
Обоснован с позиций конкретизации механизм
действия закона планомерного пропорционального
развития оптимальных пропорций мощностей между
сопряженными звеньями процесса добыта угля; уточнено
экономическое содержание "узкого места" при
определении производственной мощности шахт и
классификации имеющихся резервов интенсификации
процесса
добычи
угля;
разработаны
основные
методические положения по математико-статистическому
моделированию
надежности
работы
забойного
оборудования и оптимизации численного состава звена
горнорабочих очистного забоя.

395. Белоус Н. П.
Резервы повышения эффективности производства в
условиях производственных объединений (на примере
электромашиностроения) : дис. ... канд. экон. наук :
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08.00.05 / Белоус Николай Петрович – Х., 1984. – 173 с. –
Библиогр. : с. 145–153
Обоснованы и определены тенденции дальнейшего
развития организации производства и управления в
объединениях
многономенклатурного
электромашиностроения, вытекающие из рационального
сочетания
концентрации,
специализации
и
кооперирования; предложена классификация факторов
повышения эффективности производства в объединениях,
базирующаяся на комплексном подходе и позволяющая
направленно
изыскивать
резервы
производства;
разработан комплекс показателей для оценки уровня
предметной,
подетальной
и
технологической
специализации, а также уровня кооперирования в
объединении
с
учетом специфических
условий
электромашиностроения.

396. Видеке, Бернд
Совершенствование оперативно-производственного
планирования и организация ритмичной работы в
обжимных цехах металлургических предприятий : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Видеке, Бернд – Х., 1984 –
159с. – Библиогр. : с. 147–159
Углублена методика оценки ритмичности протекания
производственных процессов на основе комплексного
изучения потока горячего металла в системе стальпрокат, позволяющая раскрыть и преодолеть причины
нарушения ритмичности производства; предложена
методика
по
определению
экономической
целесообразности увеличения пропускной способности
отдельных производственных участков системы стальпрокат,
позволяющая
учитывать
изменения
В
формирующихся производственных потоках и их влияние
на ритмичности производства; разработана более
совершенная методика построения оперативных плановграфиков производства, предусматривающая их расчет
против направления хода технологического процесса с
последующей проверкой по технологической линии и
оптимизацией С точки зрения ритмичности производства.

397. Губарев О. Н.
Резервы повышения эффективности использования
безопасной техники (на примере угольной
промышленности) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Губарев Олег Николаевич – Х., 1984. – 190 с. – Библиогр. :
с. 160–172
Разработаны технические, экономические и социальные
мероприятия по использованию резервов повышения
производительности труда и его безопасности при
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проведении электросварочных работ; разработана научно
обоснованная методика определения экономической
эффективности безопасной техники; теоретически и
экспериментально обоснована возможность устранения
бестоковой паузы и обеспечения устойчивого горения
дуги при фазовом управлении встречно-параллельно
соединенных тиристоров, включенных в первичную
обмотку
сварочного
трансформатора
(авторское
свидетельство Ш96739).

398. Евтушенко А. Г.
Планирование трудового потенциала и пути улучшения
его использования в производственном объединении (на
примере предприятий Минтракторосельхозмаша) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Евтушенко Анатолий
Григорьевич – Х., 1984. – 205 с. – Библиогр. : с. 157–167
Теоретически
обоснована
категория
"трудовой
потенциал производственного объединения", как более
полно и комплексно отражающей потенциальный ресурс
труда коллектива; разработана матрица переводных
коэффициентов для приведения сложных видов труда к
простому в качестве единицы измерения которого
предложен час труда рабочего-повременщика первого
разряда, занятого на работах с нормальными условиями;
предложена методика расчета величины трудового
потенциала производственного объединения.

399. Ефименко Т. И.
Использование хозрасчетных показателей для ускорения
внедрения новой техники (на примере предприятий
электротехнической промышленности) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Ефименко Татьяна Ивановна – Х., 1984. –
198 с. – Библиогр. : с. 185–198
Обоснован методический подход к сбалансированному
планированию
показателей
научно-технического
прогресса и хозрасчетной деятельности предприятий,
согласно которому в качестве основы • для определения
хозрасчетных показателей по продукции и эффективности
использования ресурсов должны выступать задания плана
по новой технике, отражающие основные направления
научно-технического
прогресса
на
предприятии;
проанализировано и раскрыто экономическое содержание
расходов предприятий за счет централизованных
источников
финансирования
научно-технического
прогресса; на этой основе выработаны рекомендации по
расчету объемных стоимостных показателей дня работ,
связанных с освоением продукции и финансируемых из
единого фонда развития науки и техники.
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400. Кизим Н. А.
Влияние технико-организационного уровня
производства на повышение производительности труда (на
примере предприятий станкостроения) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.06.05 / Кизим Николай Александрович – Х., 1984.
– 168 с. – Библиогр. : с. 157–168
Уточнена
классификация
основных
техникоорганизационных факторов повышения эффективности
производства; выбрана и обоснована система показателей,
характеризующих ТОУП Предприятия ( цеха ) ;
предложена
методика
расчета
и
практического
использования комплексного показателя для однозначной
оценки достигнутого ТОУП [предприятия (цеха );
разработаны рекомендации по составлению напряженного
плана •оста производительности труда на предприятии за
счет всей совокупности технико-организационных
факторов производства на основе использования
нормативного метода.

401. Киянский Л. Г.
Совершенствование оперативного управления
себестоимостью производства химической продукции (на
примере содовой промышленности) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Киянский Леонид Григорьевич – Х., 1984.
– 171 с. – Библиогр. : с. 138– 152
Предложен новый подход к оперативному управлению
себестоимостью химической продукции на основе
отклонений параметров технологических процессов от
регламентных
значений;
разработана
методика
определения
взаимосвязи
технологических
и
экономических показателей непрерывных аппаратурных
производств,
позволяющая
осуществлять
отбор
важнейших результирующих параметров процесса с
точки зрения их воздействия на уровень себестоимости
продукции; определены стоимостные оценки изменения
себестоимости продукции при отклонении параметров
технологического режима от регламента значений для
ряда важнейших производств содовой промышленности.

402. Колыхалова А. Д.
Повышение уровня использования оборудования в
условиях серийного машиностроения : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Колыхалова Августа Дмитриевна – Х.,
1984. – 162 с. – Библиогр. : с. 153 – 162
Дополнена и уточнена классификация резервов
повышения эффективности использования оборудования;
разработаны рекомендации по расчету количества единиц
станочного оборудования, требуемого для изготовления
серий изделий, предусмотренных планом; разработаны
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оригинальные научно-практические рекомендации по
оптимальному закреплению работ за соответствующими
группами оборудования, позволяющему сократить цикл
изготовления серий изделий и увеличить их выпуск, не
изменяя численность производственных рабочих и
станочный парк; впервые приведено научное обоснование
необходимости в качестве одной из характеристик
повышения эффективности выполнения частичных
производственных
процессов
использовать
рост
удельного веса рабочего периода в длительности
производственного цикла.

403. Коюда В. А.
Экономическая эффективность снижения
материалоемкости продукции (на примере производства
сульфированного угля) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Коюда Вера Алексеевна – Х., 1984. – 170 с. – Библиогр. : с.
157–170
C общетеоретических позиций доказана необходимость
оценки вторичных материальных ресурсов (BMP), как
носителей
общих
затрат;
предложен
дифференцированный подход к решению этой задачи для
двух типичных случаев: при использовании BMP внутри
предприятий, где они образуются, и применению на
других предприятиях, не являющихся источниками их
образования; предложены рекомендации методического
характера для определения цен на (BMP) с учетом их
равноценности
(взаимозаменяемости
и
уценки);
разработаны нормативы образования и использования ШР
и определена экономическая эффективность различных
направлений
их
применения
в
промышленном
производстве.

404. Куров А. Н.
Оценка качества проектно-технологических разработок
(на примере тяжелого машиностроения) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Куров Александр Николаевич – Х.,
1984. – 196 с. – Библиогр. : с. 152–166
В диссертации исследована сущность и даны
определения основных терминов и понятий, в частности,
качества ЇЇТР как специфического вида продукции,
доказана возможность и необходимость его оценки. На
основе анализа потребительной стоимости разработок
обоснованы составляющие качества как группы свойств
ПТР, обеспечивающие ее научно-информационную,
техническую
и
экономическую
эффективность,.
Сформулированы принципы оценки качества ПТР.
Обоснован метод оценки уровня качества ПТР,
заключающийся
в
сочетании
комплексной
и
дифференциальных оценок по составляющим качества на
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всех стадиях выполнения разработки. Обосновано
применение и усовершенствована методика определения
интегрального показателя для оценки качества проектнотехнологических разработок.

405. Кучмиева Н. С.
Эффективность интенсификации обновления основного
забойного оборудования : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21
/ Кучмиева Наталья Степановна – Х., 1984. – 181 с. –
Библиогр. : с. 169–181
Качественно и количественно раскрыто влияние форм
технического
обновления
производства
на
его
эффективность
углублено
содержание
понятия
"интенсификации обновления оборудования" с позиций
использования резервов сокращения продолжительности
этапов его жизненного цикла; предложены основные
научно-методические положения комплексного подхода к
решению проблемы оценки эффективности обновления
забойной
техники;
обоснована
необходимость
разграничивать экономический эффект от ускорения
обновления техники за счет рационального использования
наличного
парко
и
соблюдения
экономически
целесообразных сроков замены действующего забойного
оборудования.

406. Леднева Н. Е.
Анализ и планирование материалоемкости продукции в
содовой подотрасли : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Леднева Нина Егоровна – Х., 1984. – 163 с. – Библиогр. : с.
151–163
Разработана методика анализа материалоемкости
продукции, позволившая выявить закономерность
изменения этого показателя в ретроспективном периоде с
учетом влияния различных факторов, установлено
количественное влияние технико-экономических и
технологических
факторов
на
материалоемкость
продукции, что позволяет с достаточной степенью
точности
определять
планируемый
уровень
материалоемкости на предприятиях содовой подотрасли;
с помощью факторного метода планирования определены
нормативные значения материалоемкости продукции на
XI пятилетку по группам предприятий содовой
подотрасли;
разработаны
рекомендации
по
стимулированию работников содовой подотрасли за
экономию материальных ресурсов.

407. Лука, Лукас
Оперативное управление оборотными средствами в
процессе производства (на базе исследования предприятий
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машиностроительной промышленности) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 ; 08.00.10 / Лука, Лукас – Х., 1984. –
185 с. – Библиогр. : с. 178 –185
Предложена
методика
факторного
анализа
эффективности использования оборотных средств,
основанная на исследовании системы взаимосвязанных
индексов и позволяющая установить процентное влияние
каждого фактора на эффективность использования
оборотных средств; разработана методика расчета
норматива оборотных средств в незавершенном
производстве на электронно-вычислительных машинах;
разработана многофакторная прогнозирующая модель
нормы оборотных средств.

408. Мартюшева Л. С.
Совершенствование оценки интенсификации
производства (на примере предприятий
электротехнической промышленности) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Мартюшева Лариса Степановна – Х., 1984.
– 158 с. – Библиогр. : с. 145–158
Углублены теоретические положения и разработаны
практические рекомендации по совершенствованию
механизма оценки интенсификации производства,
позволяющие повысить объективность принятия решений
при управлении этим процессом; с позиций структурного
подхода к оценке интенсификации производства
обоснован
норматив
динамики
показателей,
обеспечивающий дальнейший рост производительности
общественного
труда;
предложен
обобщающий
показатель интенсивного использования трудовых и
материальных ресурсов и метод количественного
измерения влияния использования каждого вида ресурсов
на величину обобщающего показателя.

409. Мвибудулу К. К.
Повышение качества управления производством на
основе совершенствования информационной системы (на
примере машиностроительных предприятий) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Мвибудулу Калуит Како – Х., 1984. –
200 с. – Библиогр. : с. 187–200
Установлены связи между понятиями "управление
производством", "функции управления", "качество
управления"; сформулированы критерии, определяющие
качество управления производством ; определена степень
влияния ряда факторов на качество управления
производством ; установлен уровень качества управления
и информационных систем на ряде машиностроительных
предприятий Заира и СССР ; усовершенствована
информационная система управления предприятием на
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основе банка данных в условиях предприятий Заира ;
разработана методика совершенствования структуры
аппарата управления на основе оценки численности
управленческих работников.

410. Мельтюхова Н. Н.
Планирование развития систем управления
производственными объединениями в машиностроении :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Мельтюхова Надежда
Николаевна – Х., 1984. – 145 с. – Библиогр. : с. 134–145
Предложен методический подход к измерению степени
соответствия уровня развития системы управления
требованиям
организационно-технического
уровня
производства, который в отличие от существующих
ориентирует на достижение наивысших конечных
результатов;
определены
формы
влияния
совершенствования управления на рост эффективности
производства - повышение качества выполнения
управленческих функций и улучшение экономичности
аппарата управления, которые более полно учитывают
воздействие системы управления на производство ;
разработана методика количественной оценки влияния;
установлены состав и последовательность выполнения
работ, необходимых для выбора на практике направлений
и мероприятий, а также конкретных объектов,
совершенствования управления, что способствует
повышению научной обоснованности развития систем
управления.

411. Мирошниченко В. Н.
Совершенствование планирования культурнотехнического уровня рабочих - условие роста
эффективности производства : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Мирошниченко Владимир Николаевич – Х.,
1984. – 137 с. – Библиогр. : с. 125–137
Уточнено
определение
понятия
культурнотехнического уровня рабочих и установлены факторы,
определяющие его рост; установлено влияние повышения
культурно—технического
уровня
рабочих
на
эффективность использования материально-технической
база производства; разработаны рекомендации по оценке
резервов повышения культурно-технического уровня
рабочих, выступающих фактором роста эффективности
производства; разработаны методические рекомендации
по совершенствования) планирования повышения
культурно-технического
уровня
рабочих
на
машиностроительных предприятиях.
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412. Петренко Л. И.
Проблемы совершенствования материального
стимулирования повышения технического уровня и
конечных результатов производства : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Петренко Любовь Ивановна – Х., 1984. –
158 с. – Библиогр. : с. 150–158
Исследованы
предпосылки
материальной
заинтересованности
коллективов
предприятий
и
объединений в ускорении НТП, позволяющие наметить
основные направления совершенствования системы
стимулирования технического развития производства;
обоснован методический подход к образованию и
распределению фонда материального поощрения, в
соответствия о которым показатели технического уровня
производства выступают в качестве фондообразующих
наряду о показателями, отражающими конечные
результаты деятельности предприятий объединения;
разработаны
методические
рекомендации
по
формированию
фонда
материального
поощрения,
предусматривающие
прогрессивную
динамику
технического уровня производства.

413. Повх И. В.
Резервы снижения себестоимости добычи серы : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Повх Иван Васильевич – Х.,
1984. – 160 с. – Библиогр. : с. 150–160
Разработаны методические положения оптимизации
производственных мощностей, отдельных участков и
звеньев; обоснованы предложения по созданию сквозных
комплексных бригад в основных звеньях процесса
производства
серы;
разработаны
и
внедрены
типовые"проекты организации труда рабочих, занятых на
добыче серы, методом подземной выплавки; разработаны
рекомендации, направленные на совершенствование
существующих
положений
по
материальному
стимулированию; определено влияние материальнотехнического снабжения на эффективность работы
предприятий.

414. Северинов А. В.
Исследование резервов повышения производительности
труда на шахтах при их реконструкции (на примере
производственных обьединений по добыче угля Донбасса)
: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Северинов Аалександр
Владимирович – Х., 1984. – 206 с. – Библиогр. : с. 169–179
Исследовано изменение и определена степень влияния
материально-технических условий производства на
трудоемкость основных и вспомогательных процессов
при проведении горнопроходческих, очистных и
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строительно-монтажных работ; выявлены закономерности
изменения основных технико-эксномических показателей
реконструированных
шахт
в
период
освоения
производственной мощности; углублена методика
краткосрочного
прогнозирования
для
решения
оптимизационных задач ; разработаны многофакторные
прогнозирующие модели для оперативного планирования;
установлена количественная зависимость влияния
основных факторов на уровень технико-экономических
показателей при реконструкция шахт.

415. Таран Н. И.
Совершенствование методов оценки уровня организации
труда и изыскание резервов роста его производительности
(на примере обжимных цехов предприятий черной
металлургии) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 ; 08.00.07 /
Таран Николай Иванович – Х., 1984. – 136 с. – Библиогр. :
с. 126–136
Разработаны
экономико-математические
модели,
возводящие осуществить многовариантные расчеты
влияния
организационных
факторов
на
рост
производительности труда; установлены содержание и
структура основных направлений совершенствования
организации труда в обжимных цехах металлургических
предприятий; сформулированы методические основы
планирования деятельности обжимных цехов в области
организации труда.

416. Таубе С. В.
Резервы сокращения времени процесса производства
серийного изготовления изделий : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Таубе Сергей Владимирович – Х., 1984. – 158 с. –
Библиогр. : с. 147–158
В диссертации с позиций системного подхода к
производственным процессам серийного изготовления
изделии обоснованы принципы заключавшиеся в том, что:
а) не всякое сокращение времени предоперационных
перерывов экономически оправдано; б) при сокращении
времени совокупного процесса производства первым
условием является минимизация длительности цикла
серий изделий; а также разработаны методические основы
выявления и классификации резервов времени процесса
производства;доказано»
что
при
сложившемся
соотношении между рабочим периодом и временем
перерывов доминирующее влияние да сокращение
времени
процесса
производства
оказывает
совершенствование
организации
производства,
приводящее к изменению меж операционных перерывов.
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417. Тимченко Н. Г.
Влияние организационных факторов на повышение
эффективности использования производственных ресурсов
(на примере предприятий металлургического
машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Тимченко Нелля Григорьевна – Х., 1984. – 171 с. –
Библиогр. : с. 160–171
С позиции поиска путей повышения эффективно; к
использования
основных
элементов
производства
дополнено
понятия
производственных
ресурсов;
обоснована возможность и целесообразность программноцелевого
подхода
к
планирована
мероприятий
совершенствования организации производства, труда и
управления для достижения заданного прироста
показателей
эффективности
использования
производственных ресурсов, определена система задач,
последовательность их решения; впервые, применительно
к предприятиям металлургического машиностроения,
разработан и апробирован метод количественной оценки
влияния организационных факторов,с учетом их
взаимосвязи и взаимообусловленности, на эффективность
производства.

418. Тюрина В. Н.
Совершенствование нормативной базы планирования
трудоемкости работ по технической подготовке
производства : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Тюрина
Валентина Николаевна – Х., 1984. – 147 с. – Библиогр. : с.
139–147
Уточнено понятие объекта нормирования и доказана
целесообразность применения Сборочной единицы и
детали в качестве основных объектов нормирования
конструкторских и технологических работ в отличие от
применяемого наиболее часто как объекта, так и единицы
нормирования, "листа определенного формата"; в отличие
от существующих методик, направленных на расчет
типовых норм времени, разработана методика создания
нормативов трудоемкости на специфические работы по
проектированию
аппаратов
низкого
напряжения,
учитывающая конструктивные и технологические
особенности изделий подотрасли и связанные о ними
конкретные
работы;
впервые
предложен
метод
корректировки норм о учетом отклонений фактических
условий труда специалистов от предусмотренных
нормативами в период их освоения на основе построения
и исследования экономико-математической модели
влияния условий труде на производительность труда
проектировщиков.
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419. Ушакова И. А.
Совершенствование системы оперативного контроля
выполнения плановых заданий (на примере
машиностроительных предприятий) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Ушакова Ирина Алексеевна – Х., 1984. –
154 с. – Библиогр. : с.143–154
Раскрыто содержание производственных ситуаций как
инструмента
оперативного
контроля
выполнения
плановых заданий; обоснован перечень результативных
показателей,
используемых,
для
оценки
производственных ситуаций, и перечень факторных
показателей,
характеризующих
причины
их
возникновения; предложен обобщающий показатель
производственной
деятельности
предприятия,
представляющий синтетическую величину совокупности
результативных показателей; предложена методика,
позволяющая установить с помощью обобщающих
/синтетических/ показателей соотношение интенсивных и
экстенсивных факторов эффективности производства.

420. Цыбулько Н. П.
Резервы снижения трудоемкости повременно
оплачиваемых работ и стимулирование их использования
(на примере угольных шахт) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Цыбулько Нина Петровна – Х., 1984. – 232 с. –
Библиогр. : с. 221–232
Предложен омплексный подход к оценке возможности
расширения и повышения Эффективности применения
повременной оплаты труда с учетом достижений научнотехнического прогресса ; обоснованы возможности и
условий дальнейшего распространения бригадной формы
организации и стимулирования труда на повременно
оплачиваемых работах; рассчитаны нормативные затраты
труда на вспомогательные и обслуживающие процессы
производства по комплексам технологически и
организационно обособленных работ.

421. Чернышев Г. В.
Интесификация производства на основе развития
методов оперативного управления : дис. ... кан. экон. наук :
08.00.05 / Чернышев Григорий Владимирович – Х., 1984. –
136 с. – Библиогр. : с. 129–136
Углублены отдельные теоретические положения и
разработаны практические рекомендации по дальнейшему
совершенствованию систем оперативного планирования ;
определено содержание понятия "комплекс задач
оперативного планирования", под которым следует
понимать
организационное,
информационное
и
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нормативное единство задач объемного, объемно
календарного и календарного планирования ; обоснована
необходимость выбора производственного процесса
изготовления изделий в качестве объекта задач
оперативного планирования ; разработано нормативное
обеспечение задач управления производственными
процессами изготовления изделий, в частности, модель
определения
оптимальной
величины
серии
изготавливаемых
изделий,
обеспечивающих
минимальную аритмию выполняемых работ.

422. Шигимага А. Ф.
Совершенствование планирования внедрения новой
техники в производственных объединениях
(предприятиях) химической промышленности : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Шигимага Алевтина
Федоровна – Х., 1984. – 175 с. – Библиогр. : с. 162–175
Исследована органическая взаимосвязь научнотехнического прогресса с достижением конечных
результатов на предприятиях и в производственных
объединениях химической промышленности; уточнено
определение понятий "новая техника" в зависимости от
уровня управления народным хозяйством и сущность
внедрения
в
производство
научно-технических
достижений;
разработаны
научно-методические
рекомендации по комплексному анализу планирования,
финансирования и экономического стимулирования
внедрения новой техники; предложен методический
подход формирований пятилетних и годовых планов
внедрения новой техники в тесной взаимосвязи с
основной производственной деятельностью предприятий
и
объединений
химической
промышленности;
разработаны
научно-методические
рекомендации
обоснования отбора мероприятий новой техники для их
включения
в
шиш
внедрения
всесоюзного
промышленного объединения.

1985
423. Антоненко Г. К.
Совершенствование планирования эксплуатационных
геологоразведочных работ (на примере Михайловского
ГОКа) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Антоненко
Георгий Кириллович – Х., 1985 – 174 с. – Библиогр. : с. 143
–156
Выявлено влияние погрешностей геологической
информации на коэффициент извлечения железа из руд,
их качественный состав (однородность), а также на
величину народнохозяйственного ущерба как при
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недополучении так и при избытке информации;
установлены зависимости погрешностей геологической
информации при изучении изменчивости контуров
рудных тел и определении массы запасов полезных
ископаемых, содержания полезного ископаемого в них и
их технологических свойств от структуры участка и
плотности разведочной сети; разработаны экономикоматематические модели оптимизации плотности сети
скважин
эксплуатационной
разведки
с
учетом
экономической ценности разведываемых руд.

424. Арефьева Е. В.
Совершенствование методов оценки эффективности
инструментального производства машиностроительных
обьединений (предприятий) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Арефьева Елена Владимировна – Х., 1985. – 227
с. – Библиогр. : с. 168–181
Сформулированы и теоретически обоснованы основные
принципы и требования, предъявляемые к оценке
эффективности
инструментального
производства;
разработан обобщающий показатель эффективности
инструментального производства: предложена сквозная
система показателей для количественной оценки техникоорганизационного уровня инструментальных цехов и их
рабочих мест; разработаны методические рекомендации
по выбору и внедрению приоритетных направлений
научно-технического
прогресса
на
основе
совершенствования технико-организационного уровня;

425. Внукова Н. Н.
Совершенствование методов расчета производственной
мощности и планирование ее использования (на примере
машиностроительных предприятий) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Внукова Наталья Николаевна – Х., 1985. –
178 с. – Библиогр. : с.157–171
Выполнена классификация методов определения
прогрессивных норм трудоемкости изготовления изделий
для расчета производственной мощности на основе
проведенного их сравнительного анализа; предложен
оригинальный подход к расчету прогрессивного уровня
выполнения
норм
на
основе
использования
распределения рабочих по степени интенсивности труда;
выведена формула расчета дифференцированной доли
численности передовых рабочих для определения
прогрессивного уровня выполнения норм и построена
экономико-математическая модель ее расчета в
зависимости от технической обоснованности норм и
среднего процента их выполнения.
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426. Даниленко Е. М.
Совершенствование системы стимулирования экономии
материальных ресурсов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21
/ Даниленко Екатерина Михайловна – Х., 1985 – 202 с. –
Библиогр. : с. 158–167
В диссертации с позиций системного подхода к
процессу производства установлено, что экономное
потребление материалов приводит не только к снижению
физического объема использования ресурсов, но в 20JS
случаев может обеспечивать сокращение времени
процесса производства изделий; доказано, что в первую
очередь снижать расход материалов необходимо по тем
работам технологического процесса, время выполнения
которых образует длительность производственного цикла
создания изделий, так как при таком решении помимо
экономии
материальных
ресурсов
и
снижения
трудоемкости изготовления продукции, на базе
сокращения времени процесса производства возможен
рост объема выпуска без увеличения численности
трудовых ресурсов и дополнительных капитальных
вложений,
что
повлечет
за
собой
рост
производительности общественного труда, повышение
фондоотдачи и т.д.

427. Джулакидзе, Емзари Гивиевич
Стимулирование снижения трудовых затрат (на примере
объединений и предприятий электротехнической
промышленности) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Джулакидзе, Емзари Гивиевич – Х., 1985. – 178 с. –
Библиогр. : с. 158–170
Показано преобладание потерь рабочего времени над
численностью вакантных мест на предприятиях и на этой
основе сделан вывод о том, что главной причиной
наблюдаемого дефицита трудовых ресурсов является
низкий уровень использования имеющейся рабочей силы,
а потому ведущим Средством его преодоления должно
явиться совершенствование организации труда и
производства на базе более эффективного использования
форм и методов экономического стимулирования; на
основе
исследования
возможностей
повышения
производительности живого труда на предприятиях
определены
факторы,
связанные
с
действием
хозяйственного механизма и сдерживающие снижение
трудовых затрат на современном этапе; на них в первую
очередь
могут
быть
названа
недостатки
в
фондообразовании, в распределении нормативной
прибыли
между
изделиями
и
в
организации
внутризаводского стимулирования производства.
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428. Дробнова Р. А.
Технико-экономические исследования
совершенствования сортамента двутавровых балок с
параллельными гранями полок : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Дробнова Раиса Антоновна – Х., 1985. – 180 с. –
Библиогр. : с. 150–161
Впервые на основе изучения теории построения
сортиментных рядов и анализа технико-экономических
ограничений в сфере производства и потребления
доказана
экономическая
целесообразность
совершенствования сортамента двутавров по ТУ 14-2-2472 путем унификации однотипных профилей; предложен
новый методический подход к сравнению вариантов
сортамента
двутавров,
включающий
построение
нормативного теоретического сортамента; разработана
экономико-математическая
модель
для
оценки
экономичности
сортамента
в
зависимости
от
рациональности сечений профилей- и изменения
коэффициентов
градации
сортамента;
предложен
алгоритм
выбора
оптимального
варианта
усовершенствованного
сортамента
двутавров
по
критерию
наибольшей
степени
удовлетворения
потребности народного хозяйства в прокате.

429. Золотарев А. А.
Планирование очередности замены оборудования и ее
влияние на сокращение длительности производственного
цикла изготовления изделия : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Золотарев Александр Анатольевич – Х., 1985. –
163 с. – Библиогр. : с. 153–163
Целью диссертационной работы является всестороннее
изучение закономерности влияния замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудовании на
повышение
эффективности
осуществления
производственных
процессов,
проявляющейся
в
сокращении времени процесса производства, и более
полном использовании материальных, трудовых и
финансовых ресурсов; обосновать необходимость осуществлять эту замену» сообразуясь с определенными
экономическими критериями, и разработка на этой основе
научно-практических рекомендаций по планирования
очередности такой замены.

430. Клепикова Л. А.
Совершенствование оперативно-производственного
планирования в условиях коллективных форм организации
труда : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Клепикова
161

Людмила Алесандровна – Х., 1985. – 202 с. – Библиогр. : с.
158–166
Установлены
особенности
оперативнопроизводственного
планирования
в
условиях
коллективных форм организации труда; разработана
модель
организации
бригад
нового
типа
на
промышленном предприятии; разработаны методические
рекомендации по формированию бригадокомплекта и
рационализации
процесса
его
изготовления,
обеспечивающей единую периодичность запуска его
составляющих и минимум затрат на производство;
предложен метод определения норм страховых заделов
бригадокомлектов,
способствующих
повышению
стабильности их исполнения.

431. Крамарева О. С.
Резервы повышения эффективности инструментального
производства (на примере предприятий машиностроения) :
дис. ... канд. экон. наук / Крамарева Ольга Сергеевна – Х.,
1985. – 171с. – Библиогр. : с. 161–171
Обоснован
новый
обобщающий
показатель
эффективности
инструментального
производства;
составлена классификация существующих методов
определения потребности в техоснастке; предложено
совершенствование методики определения потребности
предприятий
в
техоснастке;
предложен
метод
количественного
определения
резервов
роста
эффективности инструментального производства на
основе оценки его технико-организационного уровня;
разработана методика составления оптимального плана
организационно-технических
мероприятий
в
инструментальном производстве.

432. Крупеня А. М.
Организационно-экономическое обеспечение развития
объединений (на примере объединений Минстанкопрома) :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Крупеня Анатолий
Михайлович – Х., 1985. – 165 с. – Библиогр. : с. 155–165
Исследован комплексный характер и взаимовлияние
организационных и экономических факторов в процессе
развития производственных объединений; разработана
методика оптимизации темпов технико-организационного
развития объединений и их производственных единиц на
основе
использования
экономико-математических
методов и системы оценочных показателей; методические
рекомендации по организационному обеспечению
формирования годовой производственной программы на
основе иерархии критериев: важности заказов, сроков
выполнения, совладения контрольных цифр по общему
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объему выпуска и номенклатуре изделий, загрузке
основных цехов.

433. Лисаченко А. И.
Планирование и совершенствование организации
производства на адъюстажах обжимных прокатных станов
в системах : дис. ... канд. экон. наук / Лисаченко Алексей
Иванович – Х., 1985. – 163 с. – Библиогр. : с. 156–163
Рассмотрены экономические подходы к выбору одного
или нескольких способов обработки обжатых заготовок
на
адъюстажах
блюмингов-слябингов
и
совершенствования
организации
протекания
производственных процессов удаления поверхностных
дефектов; обоснован с позиций конкретизации механизма
действия закон планомерного пропорционального
развития оптимальных пропорций мощностей между
сопряженными цехами и участками системы обжимадъюстаж-прокат; разработаны основные методические
положения соотношения потоков и установление
оптимальных темпов транспортирования обжатых
заготовок на адъюстаж методом решения транспортной
задачи в сетевой постановке.

434. Лукин В. А.
Стимулирование производства товаров народного
потребления на предприятиях машиностроения (на
примере электротехнической промышленности) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Лукин Владимир
Александрович. – Х., 1985. – 178 с. – Библиогр. : с. 166–
178
Определено место материального стимулирования в
системе мер по обеспечению товарно-денежной
сбалансированности и увеличению выпуска ТНП;
выявлена и проанализирована взаимосвязь между
относительными показателями выпуска ТИП и изделий
новой техники на предприятиях электротехнической
промышленности,что позволило использовать эту
взаимосвязь при Обосновании механизма поощрения
предприятий за производство ТНП; усовершенствована
методика стимулирования производства ТИП,
заключающаяся в дифференциации нормативов
отчислений в фонд поощрения в зависимости от качества
выпускаемых товаров и степени специализации
предприятий на выпуске ТНП.

435. Маляревский Ю. Д.
Совершенствование планирования и стимулирования
работы инструментальных цехов в условиях
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внутризаводского хозрасчета : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Маляревский Юрий Дмитриевич – Х., 1985. –
162 с. – Библиогр. : с. 150–162
Рассматривается
проблема
совершенствования
планирования
и
стимулирования
производства
технологической оснастки в инструментальных цехах
комплексно, с позиций совершенствования всего
внутризаводского хозяйственного расчета, включая
вопросы
определения
технико-экономических
нормативов, совершенствования на их основе методов
планирования,
регулирования
и
стимулирования
инструментального производства с целью достижения
бесперебойного
обеспечения
основных
цехов
эффективной технологической оснасткой. Разработаны
новые методы анализа номенклатурного планирования
технологической
оснастки,
заключающихся
в
фиксировании времени запаздывания выполнения заказов
основного производства и оценки на основе этого
состояния
плановой
дисциплины
и
качества
планирования.

436. Мамонова В. В.
Совершенствование нормативной базы планирования и
стимулирования производства новой техники (на примере
электротехнической промышленности) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Мамонова Валентина Васильевна – Х.,
1985. – 167 с. – Библиогр. : с. 157–167
На основе исследования возможностей использования
нормативного
метода
построены
экономикоматематические модели для обоснования нормативов
планирования экономических показателей новой техники;
обоснован метод использования полученных нормативовформул при планировании экономического эффекта
новой продукции по годам пятилетки; разработана
методика построения удельных нормативов для
определения плановых сумм экономического эффекта
новой продукции и новой технологии.

437. Осипенко А. М.
Исследование организационных резервов повышения
эффективности использования времени работы доменных
печей (на примере металлургических предприятий
Украины) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Осипенко
Анатолий Михайлович – Х., 1985. – 200 с. – Библиогр. : с.
145–159
Установлено
количественное
влияние
текущих
простоев доменных печей на удельное показатели
производительности и расхода кокса, определен
перерасход кокса и снижение производительности в
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расчете на 1 ч простоя в зависимости от длительности
остановки
печи.
Разработаны
многофакторные
регрессионные модели текущих простоев доменных
печей, в которых учитываются различия в полезности
объема агрегатов и условиях их эксплуатации.
Разработана методика определения экономической
эффективности
внедрения
системы
организации
проведения текущих ремонтов доменных печей в
соответствии с графиком технического обслуживания и
ремонта (ТО и Р).

438. Парамонов В. В.
Влияние технического перевооружения предприятий
машиностроения на интенсификацию производства : дис.
... канд. экон. наук : 08.00.21 / Парамонов Вячеслав
Владимирович – Х., 1985. – 185 с. – Библиогр. : с. 176–185
Сформулировано понятие и теоретически обосновано
содержание интенсификации производства; определена
сущность технического перевооружения действующих
предприятий, объединений и теоретически обоснованы
формы его практического осуществления : полного
технического
перевооружения
и
довооружения;
исследовано влияние технического перевооружения на
рост производительности труда, прирост объемов
производства, режим экономии и более эффективное
использование научно-производственного потенциала;
редложена классификация работ по техническому
перевооружению.

439. Резникова Т. А.
Совершенствование системы инструментального
обслуживания машиностроительных предприятий : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Резникова Татьяна
Александровна – Х., 1985. – 190 с. – Библиогр. : с. 180–190
Дано
теоретическое
обоснование
процесса
инструментального
обслуживания
как
системы,
определены ее структура, свойства, границы развитая и
этапы исследования по совершенствованию системы;
предложена
система
показателей
эффективности
инструментального
обслуживания,
позволяющая
количественно
оценить
эффективность
функционирования
отдельных
сторон
процесса
инструментального обслуживания и выявить тенденции
их развития.

440. Ришар, Сика Ипполит
Эффективность использования производственных
мощностей по рабочим местам и процессам горных
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предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Ришар,
Сика Ипполит – Х., 1985. – 187 с. – Библиогр. : с. 162–171
Рассмотрен процесс своевременной подготовки у
выемке запасов угля в органическом единстве с решением
задачи обеспечения непрерывности и поточности
производства; уточнено содержание понятия мощности
промышленного предприятия и выделены два понятия:
производственная мощность и проектная мощность;
предложена методика органического единства техникоэкономического анализа производства по рабочим местам
и процессам с аттестацией рабочих мест.

441. Хобта В. М.
Совершенствование планирования и анализа снижения
нормирования трудоемкости (на примере
машиностроительных предприятий единичного и
мелкосерийного производства) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Хобта Валентина Михайловна – Х., 1985. – 153 с.
– Библиогр. : с. 143–153
Углублена теория об экономической сущности
снижения трудоемкости; установлены экономические и
социальные особенности сокращения нормированных
затрат живого труда; разработаны методы расчета
показателя реального роста производительности труда,
позволяющего получить объективную оценку результатов
работы промышленных предприятий и их структурных
подразделений; созданы научно-методические основы
планирования снижения нормированной трудоемкости
производства продукции, обеспечивающие необходимые
предпосылки
для
выполнения
установленного
соотношения в темпах роста производительности труда и
средней заработной платы.

442. Яценко Л. С.
Управление материальными ресурсами в
производственном процессе (на примере объединений и
предприятий машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Яценко Л. С. – Х., 1985. – 174 с. – Библиогр. : с.
157–174
Изучена экономическая сущность материалоемкости и
ее значимости в условиях интенсификации; определены
основные направления экономии материальных ресурсов;
Усовершенствована система материально-технического
снабжения и ее воздействие на материалоемкость,
уровень
производственных
запасов;
разработаны
прогнозирующие модели в управлении запасами;
дополнены
методические
рекомендации
по
совершенствованию методики анализа производственных
запасов и источников их формирования; обобщены
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основные направления ускорения оборачиваемости
оборотных средств в условиях экономического
эксперимента.

1986
443. Алдакимова М. П.
Информационный аспект управления металлургическим
производством : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.21 ;
08.00.13 / Алдакимова Мирослава Петровна – Х., 1986. –
198 с. – Библиогр. : с. 138–148
На основании анализа направлений совершенствования
управления в условиях научно-технического прогресса
выявлена обусловленность развития информационных
характеристик
систем
управления
сложностью
производственного объекта; сформулировано понятие
сложности производственного объекта в сфере
управления, выделены характеристики сложности
объектов и задач управления в промышленном
производстве
(металлургическом);
разработаны
теоретические основы определения сложности объектов и
задач
управления,
ценности
информации
в
оптимизационных задачах управления производством,
которые позволяют усилить обоснованность плановых и
проектных решений по развитию систем управления в
условиях использования вычислительной техники;

444. Белов В. М.
Совершенствование нормативной базы организации и
планирования работы производственных бригад : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 ; 08.00.07 / Белов Виктор
Михайлович – Х., 1986. – 176 с. – Библиогр. : с. 135–147
Представлена более детальная, по сравнению с
существующими, классификация конкретных функций
нормирования
труда,
увязанная
со
структурой
хозяйственного
механизма
управления
трудом
производственных
бригад
машиностроительных
предприятий; разработаны функциональные модели
нормирования труда рабочих-сдельщиков, в соответствии
с которыми обоснованы показатели качества норм,
характеризующие уровень выполнения соответствую- их
функций;
предложен
порядок
образования
и
использования фонда сдельной заработной платы бригад,
учитывающий совокупную напряженность норм времени
и уровень их выполнения бригадами.

445. Буряк А. Н.
Повышение эффективности производства сортового
проката с улучшенным качеством отделки : дис. ... канд.
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экон. наук : 08.00.21 / Буряк Анатолий Николаевич – Х.,
1986. – 255 с. – Библиогр. : с. 164–172
Дано
определение
"качества
отделки
металлопродукции", как одного из направлений
улучшения
качества
металлопродукции
отрасли;
разработана классификация отделочных операций;
предложен обобщающий показатель качества отделки
продукции;
разработаны
методические
вопросы
определения экономической эффективности производства
и потребления сортового проката с улучшенным
качеством отделки, капитальных вложений, текущих
затрат на отделку продукции в сортопрокатном
производстве.

446. Главный А. Л.
Совершенствование планирования производительности
труда в условиях непрерывного обновления продукции (на
примере электромашиностроения) : дис. ... канд. экон. наук
: 08.00.21 / Главный Анатолий Леонидович – Х., 1986. –
146 с. – Библиогр. : с. 133–146
Разработана методика расчета и использования
корреляционных моделей для определения проектной
трудоемкости изготовления изделий, что позволило
отразить в полученных на их основе укрупненных
нормативах-формулах трудовых затрат прогрессивный
уровень техники, технологии и организации труда,
заложенный в проектных решениях; уменьшить объем
учетно-нормировочных
работ
при
определении
нормативов за счет использования информации по
выборочной совокупности изделий; упростить процедуру
определения проектной трудоемкости в случаях внесения
конструктивно-технологических изменений в проекты в
период между стадией разработки проектов и стадией
реализации их на предприятии.

447. Дегтярь А. О.
Стимулирование разработки и выполнения высоких
плановых заданий : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Дегтярь Андрей Олегович – Х., 1986. – 195 с. – Библиогр. :
с. 166–179
Установлена количественная взаимосвязь между
уровнями выполнения планов и приростами плановых
показателей; уточнен механизм использования системы
штрафных санкций за отклонения от плана с целью
усиления заинтересованности трудовых коллективов в
разработке и выполнении высоких плановых заданий ;
разработаны рекомендации по совершенствованию
системы экономического стимулирования разработки и
выполнения объединениями и предприятиями высоких
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плановых заданий; разработана методика стимулирования
напряженности плановых заданий внутризаводских
подразделений, основанная на совместной оценке
уровней выполнения планов и приростов плановых
показателей

448. Косарева И. П.
Повышение роли социально-экономических факторов в
управлении производством (на примере предприятий
электротехнической промышленности) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Косарева Ирина Павловна – Х., 1986. – 153
с. – Библиогр. : с. 142–153
Представлена
новая
классификация
факторов,
влияющих на рост производительности труда; построена
экономико-математическая
модель
расчета
производительности труда; предложена общая схема
применения
социально-экономических
факторов
производительности
труда
на
промышленных
предприятиях; предложен вариант расчета коэффициента,
характеризующего
равномерность
производства;
выявлена сложная зависимость между социальными
процессами и производительностью труда.

449. Лощина Л. В.
Управление процессом интенсификации производства на
машиностроительных предприятиях : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Лощина Лариса Викторовна – Х., 1986. –
174 с. – Библиогр. : с. 161–174
Определены основные направления совершенствования
процесса
принятия
решений
по
управлению
интенсификацией производства; раскрыто содержание
производственных ситуаций в процессе принятия
управленческих
решений
по
интенсификации
производства ; разработана методика оценки степени
напряженности
плановых
заданий;
предложены
обобщающие показатели производственной деятельности
и интенсивности использования ресурсов; выявлены
тенденции развития процесса интенсификации на
предприятиях.

450. Лютов А. С.
Исследование путей повышения эффективности
производства на основе совершенствования нормирования
труда (на примере предприятий угольного
машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 ;
08.00.07 / Лютов Анатолий Сергеевич – Х., 1986. – 161 с. –
Библиогр. : с. 152–161
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Установлено, что в условиях интенсификации
общественного производства его эффективность может
быть существенно повышена за счет улучшения качества
нормирования труда с учетом его полного соответствия
техническому, организационному, экономическому и
социальному
уровням
производства;
разработана
методика комплексного анализа уровня качества
нормирования труда на предприятиях угольного
машиностроения, при помощи которой выявлены резервы
повышения эффективности производства за счет
совершенствования нормирования труда; установлена
количественная взаимосвязь нормирования труда с
техническими, организационными, экономическими и
социальными факторами производства.

451. Нгуен, Ван Тхань
Разработка технико-экономических нормативов для
планирования и стимулирования производства : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Нгуен, Ван Тхань – Х., 1986. –
159 с. – Библиогр. : с. 148–159
Осуществлен комплексный анализ действующей
нормативной базы планирования в промышленности, на
этой основе раскрыты основные направления и
требования к совершенствованию планирования и
стимулирования производства по нормативному методу,
предложены методы разработки системы нормативов
трудовых затрат и заработной платы; обоснованы методы
использования полученных нормативов-формул для
технико-экономического планирования и стимулирования
производства; доказано, что применение прогрессивной
системы
технико-экономических
нормативов
для
планирования и стимулирования производства повышает
трудовую активность работающих и позволяет выявить
новые резервы повышения эффективности производства
за счет активизации человеческого фактора.

452. Пустовая В. В.
Эффективность интенсификации
горноподготовительных работ на действующих
предприятиях : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Пустовая Виктория Владимировна – Х., 1986. – 188 с. –
Библиогр. : с. 175–188
Угуглублено содержание понятия "интенсификация
горно подготовительных работ" и рассмотрена система
показателей,характеризующих
эффективность
этого
процесса на различных уровнях управления: качественно
и количественно установлена величина временного лага
между процессом воспроизводства фронта очистных
работ
и
основными
технико-экономическими
показателями
работы
производственного
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объединения,что обеспечивает возможность их прогноза;
разработаны методические рекомендации по уточнению и
конкретизации расчетов полных затрат на проведение 1м
выработки.

453. Сериков А. Ф.
Повышение оперативности управления производством
на основе использования банков данных : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.21 ; 08.00.13 / Сериков Александр
Федорович. – Х., 1986. – 177 с. – Библиогр. : с. 162–173
Предложен
подход
к
определению
качества
(оперативности) управления производством , основанный
на использовании меры качества управляющих
воздействий; разработаны критерий и показатели
информационный производительности БНД; дана
классификация,
обеспечивающая
целенаправленней
анализ и выработку стратегии создания методов доступа
к БД, соответствующих специфическим условиям
конкретной информационной системы; разработаны
алгоритмические средства ассоциативного доступа к ЦЦ,
удовлетворяющие
требованиям
изменчивости
информационных
потребностей
и
оперативности
обработки данных.

454. Тридед А. Н.
Снижение издержек производства на основе его
комплексной подготовки : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Тридед Александр Николаевич – Х., 1986. – 194
с. – Библиогр. : с. 182–194
В методическом плане научную новизну представляют:
Представлен
комплексный
подход
к
оценке
эффективности процесса подготовки и освоения новых
изделий, заключающийся в обосновании выбора
направлений ее совершенствования и выявления
имеющихся
резервов;
разработаны
экономикоматематические модели для определения уровня
себестоимости новых изделий в период их освоения;
методические рекомендации по выбору объекта
исследования при проведении работ по функциональностоимостному .анализу, позволяющие обоснованно
выбрать изделия с наиболее низкими показателями
технологичности,
значительно
снизить
издержки
производства, повысить его эффективность.

455. Ушкалов И. В.
Резервы сокращения ручного и физически тяжелого
труда на предприятиях минуглепрома СССР : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.21 / Ушкалов Игорь Викторович – Х.,
1986. – 134 с. – Библиогр. : с. 126–134
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Углублено содержание понятия "механизация труда" и
рассмотрена система показателей, характеризующих
эффективность этого процесса на различных уровнях
управления; раскрыта сущность комплексного подхода к
решению проблемы сокращения ручного и физически
тяжелого неквалифицированного труда, на основе
внедрения достижений научно-технического прогресса;
выявлены прямые и косвенные причины сосредоточения
больших затрат ручного труда и определены резервы его
сокращения; теоретически обобщены и сформулированы
методические принципы и рекомендации по разработке
целевых комплексных программ сокращения ручного и
физически тяжелого неквалифицированного труда.

456. Хмеленко Г. Г.
Организация работы бригад в условиях интенсификации
производства : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Хмеленко Галина Григорьевна – Х., 1986. – 149 с. –
Библиогр. : с. 141–149
Рассмотрена экономическая сущность интенсификации
производства, перестройки; предложена классификация
бригад, разработан показатель качества их труда;
определено
влияние
материально-технических
и
социально- экономических условий на развитие бригад,
обоснована эффективность их аттестации; дополнены
методические положения по анализу работы в условиях
бригадной организации труда; для конкретных условий
работы бригад разработаны методические указания по
оптимизации их численности, режима работы с
использованием математических методов и ЭВМ.

457. Цуканова В. Я.
Разработка укрупненных нормативов для техникоэкономического планирования производства товаров
народного потребления в машиностроении (на примере
бытовых электроприборов) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Цуканова Валентина Яковлевна – Х., 1986. – 177
с. – Библиогр. : с. 167–177
Доказана необходимость разработки укрупненных
нормативов виде уравнений зависимости техникоэкономических показателей (ТЭП) продукции от степени
ее освоения. Исходя из особенностей производства и
потребностей
планирования
ТИП
показана
целесообразность построения двух видов укрупненных
нормативов: для отдельных модификаций бытовых
электроприборов (первичные) и для групп изделий
одного наименования БЭП (усредненные). Разработана
методика построения первичных и усредненных
нормативов и использования их в практике техникоэкономического планирования.
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458. Шиголь Ф. А.
Организация оперативного управления производством в
условиях коллективного труда (на примере серийного
машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Шиголь Федор Андреевич – Х., 1986. – 198 с. – Библиогр. :
с. 186–198
Определены особенности организации оперативного
управления в условиях коллективного труда; установлена
целесообразность
передачи
бригадам
(для
самостоятельного решения) ряда цеховых функций
оперативного управления; установлена закономерность
повышения устойчивости хода производства в условиях
коллективного труда; показана зависимость стабильности
протекания производственных процессов в условиях
бригадной организации труда от развития совмещения
профессий, методов распределения коллективного
заработка
и
действенности
материального
стимулирования за выполнение календарных плановграфиков.

459. Штучный В. Г.
Целевое премирование за создание и использование
новой техники в машиностроении : дис. ... канд. экон. наук
: 08.00.21 / Штучный Владимир Григорьевич – Х., 1986. –
209 с. – Библиогр. : с. 196–209
На основе анализа динамики эффективности научнотехнических
мероприятий
сделан
вывод
о
скачкообразности развития НИ, что послужило
основанием для заключения о приоритете премирования
по отношению к другим формам материального
стимулирования работников за создание и внедрение
новой техники; выявлены тенденции развития объекта и
субъекта премирования за создание и внедрение новой
техники и технологии, ка основании чего сделаны
выводы о слабом стимулирующем воздействии
существующей
системы
поощрения
работников,
участвующих в мероприятиях ШИ, и о необходимости
расширения её масштабов и развития методов
стимулирования.

1987
460. Баранова Н. И.
Планирование снижения себестоимости продукции с
учетом повышения технико-организационного уровня
производства (на примере предприятий машиностроения) :
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дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Баранова Наталья
Ивановна – Х., 1987. – 166 с. – Библиогр. : с. 139–148
Выбрана
и
обоснована
система
показателей,
характеризующих
ТОУ
основных
переделов
производства;
предложена
методика
расчета
и
практического использования обобщающих показателей
для однозначной оценки ТОУ предприятия и основных
переделов его производства; разработаны рекомендации
по составлению напряженных планов по снижению
себестоимости продукции за счет повышения ТСУП на
предприятиях, входящих в состав объединения;
предложена
методика
планирования
снижения
себестоимости продукции по основным переделам
производства, цехам, участкам,рабочим местам.

461. Бирюк С. А.
Резервы интенсификации использования основных
производственных фондов : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Бирюк Сергей Алексеевич – Х., 1987. – 173 с. –
Библиогр. : с. 136–146
Уточнено содержание понятия "интенсификация
использовании основных производственных фондов" и
определено его место в системе родственных
экономических понятий п категорий; дополнена
классификация резервов улучшения использования
средств труда с позиции полного охвата их жизненного
цикла;
конкретизирована
и
дополнена
система
показателей
планирования
и
стимулирования
интенсификации использования ОПФ; предложена
методика комплексной оценки использования ОПФ;
процесс функционирования оборудования поточных
линий массового и крупносерийного производства
рассмотрен как элемент сложной вероятностной системы.

462. Бровко В. М.
Стимулирование интенсификации воспроизводства
очистного фронта работ (на примере шахт Донецкого
бассейна) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Бровко Вера
Максимовна – Х., 1987. – 155 с. – Библиогр. : с. 137–149
Установлено,
что
использование
резервов
интенсификации процесса добычи угля сдерживается
низкими темпами воспроизводства очистного фронта
работ ; обоснована необходимость совершенствования
нормативной базы а системе планирования и
материального стимулирования горно подготовительных
работ ; с учетом временного лага запаздывания
экономического эффекта определена качественная и
количественная
зависимость
основных
техникоэкономических
показателей
работы
шахт
от
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относительного объема проведения подготовительных
выработок.

463. Бубенко И. В.
Оценка результатов производственно-хозяйственной
деятельности промышленного предприятия (объединения)
: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Бубенко Ирина
Викторовна – Х., 1987. – 219 с. – Библиогр. : с. 162– 173
Углублено понятие о комплексной оценке конечных
результатов деятельности как объективной основе
согласования общественных, коллективных и личных
экономических интересов ; раскрыта сущность оценки
результатов
производственно
хозяйственной
деятельности:
как
обобщающей
количественной
характеристики ; как сложной процедуры формирования
комплексной оценки деятельности ; как основы
выработки и принятия действенных управленческих
решений ; предложена экономико-математическая модель
обобщающего
показателя
комплексной
оценки
деятельности, позволяющая выполнить пространственновременной и структурный анализ резервов улучшения
результатов труда отдельных коллективов и их
совокупность.

464. Водолажский Н. Н.
Методы повышения эффективности производства в
условиях расширения прав и усиления ответственности
предприятий (на примере купянского промышленного узла
) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Водолажский
Николай Николаевич – Х., 1987. – 177 с. – Библиогр. : с.
160–171
Сформулирован
и
теоретически
обоснован
обобщающий показатель хозрасчетной эффективности
предприятия
в
условиях
самофинансирования,
основанный на сопоставлении результатов производства с
примененными и потребленными ресурсами ; предложена
методика
формирования
фонда
оплаты
труда
производственных коллективов в зависимости от
эффективности их работы ; обоснована система мер по
укреплению дисциплины труда в новых условиях
хозяйствования и выявлены негативные социальноэкономические последствия увольнения работников за
нарушение трудовой дисциплины.

465. До, Ван Фык
Экономическое стимулирование повышения
эффективности производства : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / До, Ван Фык – Х., 1987. – 132 с. – Библиогр. : с.
122–132
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Уточнена сущность экономического интереса и
механизма его реализации в социалистическом
общественном производстве и на этой основе выдвинуты
основные требования к экономическому стимулированию;
проведено
более
полное
обобщение
опыта
экономического стимулирования в СССР с целью
применения этого опыта в условиях СРВ впервые
включена в систему экономических стимулов оценка
экономической эффективности производства, определено
ее главенствующее значение; предложена новая система
оценочных показателей деятельности предприятия и
шкала прогрессивного стимулирования их прироста.

466. Ершова С. В.
Экономическое обоснование нормативной базы
планирования ремонтных работ : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Ершова Светлана Валентиновна – Х., 1987. – 140
с. – Библиогр. : с. 128–140
Дана классификация факторов, под воздействием
которых формируется величина материальных и трудовых
затрат на ремонт оборудования ; предложена методика
установления экономически обоснованных нормативов
материальных затрат на выполнение плановых ремонтов
оборудования ; усовершенствована методика определения
экономически обоснованных нормативов трудовых затрат
на плановые ремонты оборудования и даны экономикоматематические модели для определения нормативов
затрат на плановые ремонты отдельных типомоделей
оборудования.

467. Золотарев С. К.
Внутризаводская кооперация в условиях бригадной
формы организации труда : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Золотарев Сергей Константинович – Х., 1987. –
194 с. – Библиогр. : с. 169–183
Доказана необходимость выявления и использования
объективно
существующих
особенностей
производственного процесса при проведении работы по
специализации бригад на выполнении части единого
технологического процесса и создании сквозных
технологических цепочек изготовления продукции;
разработан
алгоритм
определения
рациональной
очередности запуска серий изделий в производство при
изготовлении их бригадами сквозных технологических
цепочек; предложен метод определения оптимальной
численности и профессионально-квалификационного
состава бригада с учетом совмещения профессий.
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468. Ищук В. С.
Научно обоснованное планирование полных трудовых
затрат на создание и внедрение научно-технических
разработок (на примере приборостроительных
предприятий) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Ищук
Виктор Самойлович – Х., 1987. – 205 с. – Библиогр. : с.
147–160
Разработан
комплексный
подход
к
научно
обоснованному планированию полных трудовых затрат на
создание, изготовление и внедрение НТР ; уточнена
экономическая сущность технологической трудоемкости,
обслуживания и управления и выявлена их взаимосвязь ;
обоснована возможность оценки эффективности создания
и внедрения НТР изготовления продукции полными
трудовыми затратами ; конкретизированы методы
укрупненного
определения
технологической
трудоемкости, а также обслуживания и управления ;
обоснован
метод
укрупненного
определения
трудоемкости на основе метода количественнокачественной оценки технико-экономического уровня ОТ
в зависимости от основных технических параметров, в
том числе по виду ОТ аналогу и их параметрическому
ряду.

469. Клименко В. И.
Оперативное управление основными
производственными процессами на основе применения
методов прогнозирования : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.13 ; 08.00.21 / Клименко Владимир Ильич. – Х., 1987.
– 224 с. – Библиогр. : с. 181–191
Показана возможность и необходимость применения
методов прогнозирования в оперативном управлении
экономическими процессами на уровне промышленного
предприятия; представлена классификация прогнозов,
включающая оперативно-производственные; предложена
схема технологии принятия решений с использованием
методов прогнозирования; доказана невозможность
применения
обычных
трендовых
моделей
прогнозирования в оперативном управлении и даны
рекомендации по их улучшению.

470. Косенков С. И.
Повышение эффективности внутризаводского хозрасчета
в машиностроении (на примере основных цехов) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Косенков Сергей Иванович –
Х., 1987. – 216 с. – Библиогр. : с. 198–211
Разработана методика измерения объемов производства
основных цехов различного функционального назначения
предприятий машиностроения в сопоставимых условно177

натуральных единицах; обоснован метод расчета
обобщающего показателя эффективности производства
(ОПЭП) для цехов основного производства; обоснована
необходимость использования ОПЭП для оценки
напряженности планов основных цехов и предложен
метод расчета его нормативного значения в плановых
периодах; предложено усовершенствование методики
нормативного планирования фонда заработной платы
основных цехов.

471. Крапивницкая С. Н.
Плановое регулирование пропорциональности роста
производительности труда и средней заработной платы (на
примере машиностроительных предприятий единичного и
мелкосерийного производства) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Крапивницкая Светлана Николаевна – Х., 1987. –
169 с. – Библиогр. : с. 155–169
Обоснована необходимость совместного планирования
темпов роста производительности труда и средней
заработной платы на предприятиях, исходя из отраслевых
требований; создан метод расчета реального роста
производительности труда, позволяющего получить
объективную оценку результатов работы предприятии и
их структурных подразделений по снижению затрат
живого труда на выпуск продукции и выполняемых работ
и операций; дифференциация планового норматива
прироста производительности труда и средней заработной
платы по основным источникам оплата труда;
разработаны рекомендации по обоснованию нормативов
формирования фонда материального поощрения, исходя
из
директивного
соотношения
прироста
производительности труда и его оплаты.

472. Ле, Суан Динь
Повышение действенности внутризаводского
хозяйственного расчета (на примере машиностроительных
предприятий) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Ле, Суан
Динь – Х., 1987. – 156 с. – Библиогр. : с. 144–156

473. Лимонова Л. А.
Развитие функций управления производственными
объединениями в машиностроении : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Лимонова Людмила Александровна – Х.,
1987. – 172 с. – Библиогр. : с. 127–136
Определено содержание процесса развития функций
управления, выделены этапы развития функций от
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зарождения до их преобразования, обоснованы
направления
развития;
виявлена
специфика
формирования и развития функций управления
производственными объединениями в соответствии с
уровнем концентрации и специализации производства,
учет и использование которой позволяет обоснованно
подходить
к
разработке
мероприятий
по
совершенствованию
функционального
руководства;
разработана комплексная система показателей развития
фикций управления, позволяющая всесторонне, во
взаимосвязи всех аспектов определять уровень их
развития и формировать направления его дальнейшего
повышения.

474. Линник Е. И.
Оценка и стимулирование повышения качества узлов
машин в условиях нового хозяйственного механизма (на
примере тракторных и комбайновых дизелей) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Линник Елена Ивановна – Х.,
1987. – 149 с. – Библиогр. : с. 137–149
Исследованы режимы эксплуатации сельхозмашин,
разработаны методика определения эксплуатационного
расхода топлива ДВС тракторов и комбайнов и
предложения по изменению показателей топливной
экономичности в действующих стандартах; разработана
методика расчета интегрального показателя качества
тракторных и комбайновых дизелей, даны рекомендации
по применению интегрального показателя на различных
стадиях жизненного цикла ДВС; разработана методика
распределения эффекта между организациями участниками создания новых ДВС для тракторов и
комбайнов в соответствии с объемом и научнотехнической значимостью выполненных работ.

475. Маевский А. Г.
Нормативный метод анализа и планирования
технического уровня горнопроходческих работ : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Маевский Александр
Георгиевич – Х., 1987. – 146 c. – Библиогр. : с. 140–146
Предложена классификация нормативов экономической
эффективности
мероприятий,
направленных
на
повышение технического уровня производства; введены
понятия "единичное", "комплексное" и "агрегированное"
мероприятия, раскрыта их сущность; разработаны нормы
эксплуатационной
производительности
горнопроходческого
оборудования;
обоснованы
нормативы оценки экономической эффективности
использования горнопроходческого оборудования.
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476. Микулин В. Г.
Экономическая оценка производственной
технологичности изделий (на примере аппаратов силовых
низковольтных контактных) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Микулин Виктор Гаврилович – Х., 1987. – 174 с.
– Библиогр. : с. 146–157
Разработано положение об обосновании необходимости
выбора показателей технологичности как важнейшего
элемента общей отработки изделий на технологичность;
выбраны и обоснованы системы показателей, достаточно
полно характеризующих технологичность конструкций
АНН;
предложена
методика
установления
количественного влияния показателей технологичности
на технический уровень конструктивно различных груш
изделий,
методы
расчета
коэффициента
усовершенствования
дня
сравнительной
ідешся
функционально однородных изделий; методика расчета
основных показателей технологичности на стадии
технического задания.

477. Миронова Н. С.
Стимулирование эффективного использования основных
производственных фондов (на примере
машиностроительных предприятий) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Миронова Надежда Степанова – Х., 1987.
– 195 с. – Библиогр. : с. 161–172
Показана целесообразность введения показателей
использования основных производственных фондов в
число оценочных и стимулируемых при организации
поощрения
предприятий
в
новых
условиях
хозяйствования ; разработан подход к взаимоувязке
перспективных
и
текущих
задач
повышения
эффективности использования основных фондов путем
применения блочного поэтапного метода проведения
реконструкции и стимулирования лучшего использования
основных производственных фондов; предложено
образование фонда социально-культурных мероприятий и
жилищного строительства поставить в зависимость от
превышения темпами роста производительности труда
темпов увеличения стоимости основных фондов.

478. Нгуен, Ван Лонг
Организация и планирование экономических
экспериментов в управлении производством : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.21 / Нгуен, Ван Лонг. – Х., 1987. – 181 с.
– Библиогр. : с. 168–181
Уточнены основные понятия теории экономических
экспериментов, раскрыта сущность экономических
экспериментов и определена их роль в управлении
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социалистическим
производством;
уточнена
классификация экономических экспериментов; выделены
элементы структуры экспериментов в экономике и
показана их взаимосвязь; разработан" методика
организации
и
планирования
экономических
экспериментов.

479. Паласио, Вердесиа Мигель Роберто
Резервы повышения эффективности транспортировки
рудных ископаемых в условиях восточной Кубы : дис. ...
канд. экон. наук 08.00.21 / Паласио, Вердесиа Мигель
Роберто. – Х., 1987. – 128 с. – Библиогр. : с. 109–116
Разработан комплексный подход к решению проблемы
выявления и использования резервов улучшения работы
транспорта на рудных карьерах с учетом изменения
горно-технических условий и технологических схем
разработки месторождения; определена зависимость
технико-экономических показателей работы от уровня
использования
выемочного
а
транспортного
оборудования;
обоснована
необходимость
и
эффективность агрегатно-узлового метода ремонта
транспортных средств теории массового обслуживании и
технико-экономического оборудования.

480. Серова И. А.
Материалоемкость и пути ее снижения : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.21 / Серова Ирина Анатольевна – Х.,
1987. – 167 с. – Библиогр. : с. 148–160
Определены предпосылки изменения сущности и
значения
экономии
материальных
ресурсов;
систематизированы этапы разработки и использования
резервов экономии материально-сырьевых ресурсов;
обоснованы управленческая роль норм и нормативов,
основные направления по совершенствованию методики
их разработки; дополнены показатели работы бригад в
условиях повышения требований к экономии ресурсов;
исследована структура материалоемкости и обоснованы
предложения по усилению деятельности ряда звеньев
предприятия.

481. Сотников В. И.
Экономическое стимулирование в условиях
коллективной организации труда : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Сотников Владимир Иванович – Х., 1987. – 139
с. – Библиогр. : с. 128–138
Выявлены экономико-организационные предпосылоки
повышения эффективности системы коллективного
материального стимулирования ; предложен расчет
базового КТУ на основе выполнения сменных
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производственных
заданий,
применяемого
при
распределении общебригадного заработка; разработан
механизм
стимулирования
коллективов
бригад,
усиливающий заинтересованность в систематическом
выполнении сменных производственных заданий, а
администрацию и другие подразделения в обеспечении их
выполнения.

482. Тарасова В. Ф.
Рациональное размещение и повышение эффективности
производства поверхностно-активных веществ : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Тарасова Валентина Федоровна
– Х., 1987. – 165 с. – Библиогр. : с. 156–165
Предложен комплексный подход к исследованию
проблемы эффективности развития и размещения
производств поверхностно-активных веществ, который
заключается в следующем: разработана система
показателей, характеризующая уровень размещения
производств; рекомендована методика определения
региональной потребности народного хозяйства в
поверхностно-активных
веществах;
сделаны
рекомендации
по
усовершенствованию
расчета
экономического эффекта в производстве синтетических
моющих веществ (СМС) за счет рационального
размещения активной основы; обоснован критерий
оптимальности развития и размещения производства
поверхностно-активных веществ; разработана экономикоматематическая модель оптимизации развития и
размещения производства ПАВ, включая приведенные
затраты на производство готового продукта, затраты на
доставку его потребителю и развития сырьевой базы.

483. Телишевская Л. И.
Использование сырьевых ресурсов в условиях
интенсификации производства бариевых соединений : дис.
... канд. экон. наук : 08.00.21 / Телишевская Лидия
Ивановна – Х., 1987. – 162 с. – Библиогр. : с. 147–162
Исследованы
проблемы
интенсификации
промышленного производства и установлена взаимосвязь
экономного использования сырьевых ресурсов в
химическом
производстве
и
повышения
его
эффективности;
показана
необходимость
совершенствования
оценки
экономической
эффективности
сырьевых
ресурсов
повышенного
качества, способствующих в свою очередь улучшению
качества
продукции
потребителя;
установлена
количественная
зависимость
расхода
баритового
концентрата и степени использования оборудования от
качества баритового концентрата.
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484. Фареник В. А.
Обоснование методов разработки нормативной базы
развития производственных объединений в
машиностроении : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Фареник Владимир Афанасьевич – Х., 1987. – 160 с. –
Библиогр. : с. 148–160
Доказана
необходимость
и
целесообразность
включения в нормативную базу комплексной системы
управления развитием производственных объединений
нормативных значений их организационных (принцип
объединения, количество производственных единиц) и
масштабных характеристик, параметров реализации
(последовательность и сроки) программ развития, что
способствует повышению обоснованности определения
направлений
развития
объектов
управления;
сформирована система общих (ко всей нормативной базе)
и специальных (по группам нормативов) исходных
требований, позволяющая всесторонне оценивать как
сами нормативы, так и методы их расчетов.

485. Чечетова Н. Ф.
Производственные запасы и их влияние на
эффективность производства : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Чечетова Наталья Федоровна – Х., 1987. – 157 с.
– Библиогр. : с. 147–157
Рассмотрена
экономическая
сущность
производственных запасов и их роль в условиях перевода
экономики на новые формы и методы хозяйствования;
разработаны многофакторные прогнозирующие модели
расчета потребности производственных объединений в
материальных
ресурсах;
определено
влияние
обеспеченности
материальными
ресурсами
на
формирование
качественных
показателей
работы
предприятий; предложена систематизация путей поиска
резервов повышения эффективности использования
материалов на предприятии, разработаны схемы
возможных хозяйственных ситуаций при наличии
сверхнормативных запасов материальных ресурсов и их
дефиците.

486. Штрассер Г. Р.
Обоснование методов оценки напряженности планов
повышения эффективности производства предприятий :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Штрассер Георгий
Рейнгольдович – Х., 1987. – 160 с. – Библиогр. : с. 150– 160
Теоретически
обобщено
и
уточнено
понятие
"напряженный план", разработаны научно-практические
рекомендации по совершенствованию методов оценки
напряженности планов; сформулированы принципы и
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основные требования, предъявляемые к оценке
напряженности планов повышения эффективности
производства предприятий ; разработан метод оценки
степени
использования
технико-организационных
факторов производства на основе выделения однородных
групп предприятий ; предложены рекомендации по
оценке резервов роста эффективности производства на
основе
оптимизации
показателей
техникоорганизационного уровня.

1988
487. Андрияко Ю. В.
Экономическая оценка организационно-технического
уровня машиностроительного предприятия : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.2 / Андрияко Юрий Владимирович – Х.,
1988. – 175 с. – Библиогр. : с. 159–175
Обоснована необходимость измерения потенциальных
возможностей
предприятия
в
организационнотехническом
аспекте
на
основе
рационального
потребления производственных ресурсов; разработан
метод
измерения
потенциальных
возможностей
предприятия и предложены показатели - организационнотехнический
потенциал
и
коэффициент
его
использования; разработан механизм формирования
рациональной структуры парка технологического
оборудования в рамках технического перевооружения
предприятия.

488. Архипов Г. И.
Методологические основы организации оперативнопроизводственного планирования на промышленных
предприятиях : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Архипов
Григорий Иванович – Х., 1988. – 165 с. – Библиогр. : с. 133
–144
Показано
влияние
особенностей
организации
производства, выявляемых
с помощью
анализа
производственно-технологической структуры, на процесс
проектирования системы ШП; уточнен состав элементов
системы, даны их характеристики и показана их роль в
организации
оперативно-производственного
планирования ка предприятии; определен состав
характеристик, влияющих на выбор значения каждого из
элементов системы ОШ; проведена классификация
проиэводстзенио-технологических структур (ГТГС) и
предложены способы преобразования неупорядоченных
ПГС в упорядоченные.
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489. Баранова Н. И.
Планирование снижения себестоимости продукции с
учетом повышения технико-организационного уровня
производства (на примере предприятий машиностроения) :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Баранова Наталья
Ивановна – Х., 1988. – 171 с. – Библиогр. : с. 139–148
В конкретизации основных методических положений
по оценке ТОУП предприятия с помощью системы
частных показателей; в интегральной оценке ТОУП с
учетом технико-организационно- го развития всех
составляющих его пределов и их значимости в общей
трудоемкости изготовления продукции на предприятии; в
разработке
комплексной
методики
планирования
снижения себестоимости продукции за счет повышения
ТОУП в объединении и на предприятиях, включая
переделы основного производства, цехи, участки,
бригады, рабочие места.

490. Богоявленский О. В.
Повышение эффективности использования оборудования
в условиях многостаночного обслуживания (на примере
машиностроительных предприятий УССР) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.21 / Богоявленский Олег Владимирович –
Х., 1988. – 199 с. – Библиогр. : с. 168–180
Определено место многостаночного обслуживания
среди других направлений повышения эффективности
использования оборудования; выявлены особенности
действия многостаночного обслуживания как фактора
эффективности
использования
оборудования;
конкретизировано понятие "многостаночный комплекс"
(МСК); предложены изменения в существовавшей ранее
классификации
многостаночных
рабочих
мест;
рекомендованы оригинальные методы определения
оптимальных структур МСК в существующих и
проектируемых условиях; разработаны алгоритмы
имитации работы МСК в единичном и серийном
производстве с целью их оптимизации.

491. Бровко П. А.
Резервы повышения эффективности горнопроходческих
работ : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Бровко Павел
Алесандрович – Х., 1988. – 160 с. – Библиогр. : с. 138–146
Уточненено содержание понятия "эффективность
горнопроходческих работ" ; оптимизирована численность
горнопроходческих бригад применительно к конкретным
условиям производства по критериям производительности
труда проходчиков и скорости проведения горных
выработок ; повышена достоверность разрабатываемых
экономико-математических моделей путем оценки
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параметров методом сингулярного разложения матриц
исходных данных ; дана оценка влияния скорости
проведения горных выработок на величину временного
лага
запаздывания
экономического
эффекта
от
воспроизводства очистной линии забоя.

492. Будху Н.
Экономическая эффективность реконструкции в
условиях интенсификации : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Будху Нараиндат – Х., 1988. – 179 с. – Библиогр.
: с. 156–166
Разработана схема проведения анализа обновления
основных фондов; обобщен опыт реконструкции ряда
советских и зарубежных предприятий; обоснована
необходимость и целесообразность использования для
оценки эффективности процесса обновления основных
фондов
показателей
производительности
труда,
материалоемкости и фондоемкости; уточнена система
обучения отдельных категорий ИГР и рабочих в новых
условиях хозяйствования.

493. Булгаков Е. И.
Прогнозирование потребности в сортовом прокате в
условиях интенсификации экономики : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Булгаков Евгений Иванович – Х., 1988. –
175 с. – Библиогр. : с. 137–148
Разработаны методические положения и модели
прогнозирования сортаментной потребности народного
хозяйства в сортовом прокате, базирующиеся на
использовании
программно-целевого
подхода
к
управлению процессом металлопотребления в условиях
интенсификации
экономики;
научно-методические
основы совершенствования профильного сортамента
проката, реализованные в практических методиках
выявления потребности в новых экономичных профилях,
разработки научно обоснованных предложений по их
внедрению; взамен экспертного метода предложен способ
решения на ЭВМ задач анализа потребности народного
хозяйства в новых фасонных профилях проката и выбора
прокатных станов для их освоения; разработаны
алгоритмы по минимуму затрат распределения новых
профилей по станам при планировании постановки их на
производство.

494. Великий Ю. М.
Планирование трудовых показателей в период освоения
производственных процессов : дис. ... канд. экон. наук :
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08.00.21 / Великий Юрий Михайлович – Х., 1988. – 179 с. –
Библиогр. : с. 169–178
Определены особенности планирования трудовых
показателей в условиях освоения производственных
процессов; исследованы изменения затрат рабочего
времени от степени освоения производственных
процессов, определены факторы и установлено их
влияние на интенсивность процессов освоения и прирост
производительности труда в серийном и массовом
производстве і разработаны методические рекомендации
по определению предельного уровня выполнения норм и
расчета коэффициентов ужесточения норм; разработана
методика расчета ступенчатых норм времени на период
их освоения.

495. Воскобойников В. П.
Резервы сокращения продолжительности внедрения
прогрессивного оборудования на предприятиях
машиностроения (на примере оборудования с числовым
программным управлением) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Воскобойников Виктор Петрович – Х., 1988. –
209 с. – Библиогр. : с. 149–163
Определена
структура
процесса
внедрения
оборудования с ЧПУ при осуществлении его на основе
планов технического перевооружения предприятий;
сформулированы условия, при которых повышается
стимулирующее действие платы в бюджет за запасы
неустановленного
оборудования;
углублены
теоретические положения содержания и классификации
экономических потерь в производстве от бездействия
орудий труда при продолжительном их внедрении;
предложена система претензий и санкций по усилению
экономической ответственности за продолжительность
процесса
внедрения
оборудования
в
условиях
хозрасчетных взаимоотношений его участников.

496. Глухарев С. Н.
Пути перестройки организационно-экономического
механизма управления региональным научно-техническим
комплексом : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Глухарев
Сергей Николаевич – Х., 1988. – 163 с. – Библиогр. : с. 152
–163
Раскрыто понятие регионального научно-технического
комплекса - принципиально нового социальноэкономического образования, формы пространственной
организации научно-технической деятельности и системы
соответствующих общественных отношений, прежде
всего регионального уровня проявления отношений
собственности, на этапе научно-технической революции;
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предложена трехмерная модель классификации функций
управления
региональным
научно-техническим
комплексом;
теоретически
исследована
сущность
регионального рынка научно-технической продукции.

497. Гончаров А. В.
Экономическое обоснование повышения надежности
машин на основе оптимизации долговечности деталей :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Гончаров Александр
Владимирович – Х., 1988. – 211 с. – Библиогр. : с. 200–211
Обоснованы основные факторы, определяющие
надежность машины за период ее амортизационного срока
службы;
разработан
более
совершенный
метод
оптимизации системы ремонта машин; сформулированы
требования к конструкции и технологии изготовления
машины с точки зрения обеспечения необходимой
надежности и определены условия экономически
эффективной их реализации; разработан порядок
проведения
анализа
рациональности
конструкции
машины и выбор оптимального варианта повышения ее
надежности.

498. Горнев А. З.
Организация управления вспомогательными службами и
хозяйствами на машиностроительных предприятиях (на
примере основных цехов производственных объединений,
выпускающих большегрузные автомобили) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.21 / Горнев Анатолий Захарович – Х.,
1988. – 192 с. – Библиогр. : с. 180–192
Автором
вскрыты
тенденции
развития
вспомогательного, производства и автомобилестроения на
новом, современном этапе; впервые применительно к
отрасли автомобилестроения разработаны методические
положения по совмещению профессий рабочих
вспомогательных служб и хозяйств; Составлены и
внедрены в производство методические положения по
применению бригадных форм организации и оплаты
труда рабочих вспомогательных служб и хоз яств в цехах
основного производства; Предложены новые методы
нормирован
труда
рабочих
вспомогательного
производства; разработаны оригинальные имитационные
модели для анализа различных возможных вариантов
организации
совместной
работы
основных
и
вспомогательных подразделений производства.

499. Горошко В. И.
Формирование и перестройка организационных структур
управления производством (на примере объединений и
предприятий Минсельхозмаша СССР) : дис. ... канд. экон.
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наук : 08.00.21 / Горошко Виктор Иванович– Х., 1988. –
140 с. – Библиогр. : с. 131–140
Уточнено содержание организационной структуры
управления
производством;
выявлена
специфика
первичного элемента организационной структуры;
предложены методы расчета нормы управляемости и
нормы иерархии; установлено влияние соблюдения
нормы управляемости на экономичность системы
управления и эффективность производства; разработаны
методические основы формирования и перестройки
организационных структур управления производством.

500. Грачев В. И.
Технико-экономическое обоснование выбора объектов
роботизации в условиях технического перевооружения
механообрабатывающего производства (на примере
предприятий электротехнической отрасли) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.21 / Грачев Владимир Иванович – Х.,
1988. – 199 с. – Библиогр. : с. 148–158
Обоснована необходимость комплексного подхода к
аттестации технологических процессов на возможность
их роботизации; сформулировали принципы выбора
объектов роботизации ; предложена система показателей
для
оценки
целесообразности
роботизации
технологических процессов ; уточнено содержание
понятия
"пространственная
структура
гибкого
механообрабатывающего производства" и раскрыта его
сущность ; разработан алгоритм решения задачи
формирования пространственной структуры гибкого
автоматизированного цеха механической обработки
деталей по экономическому критерию.

501. Гурко Л. В.
Резервы повышения ритмичности производственных
процессов и выхода готовой продукции : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Гурко Леонарда Викторовна – Х., 1988. –
172 с. – Библиогр. : с. 150–164

502. Зинченко В. А.
Планирование материально-технического обеспечения
развития производства в машиностроении : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.21 / Зинченко Владимир Анатольевич –
Х., 1988. – 167 с. – Библиогр. : с. 156–167
Определена система и объекты материальнотехнического обеспечения развития производства;
выявлены тенденции развития технико-организационного
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уровня и эффективности производства, а также объемов,
структуры потребности в материально-технических
ресурсах и источников ее удовлетворения, на основании
которых сделан вывод о недостаточной увязке планов
развития производства и их ресурсного обеспечения;
обоснован переход от планирования материальнотехнического обеспечения отдельных мероприятий по
развитию производства к планированию материальнотехнического
обеспечения
намечаемых
конечных
результатов развития - технико-организационного уровня
и эффективности производства по системе их
показателей.

503. Карпушенко В. П.
Нормативная база планирования материальных ресурсов
(на примере кабельного производства) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Карпушенко Василий Петрович – Х., 1988.
– 155 с. – Библиогр. : с. 145–155
Определены взаимосвязи между стадиями процесса
производства, источниками экономии материальных
ресурсов и -элементами состава норм и нормативов;
разработаны теоретические и методические основы
построения нормативной алгоритмической модели
кабельных
изделий;
определена
функциональная
зависимость
между параметрами
конструктивных
элементов изделий; разработана математическая модель и
методика
автоматизированного
проектирования
кабельных изделий с одновременным формированием
нормативной базы на машинных носителях информации.

504. Кирш А. В.
Повышение стимулирующей роли фонда материального
поощрения (на примере производственных объединений и
предприятий электротехнической промышленности) : дис.
... канд. экон. наук : 08.00.21 / Кирш Александр
Викторович – Х., 1988. – 178 с. – Библиогр. : с. 161–178
Обоснован вывод о повышении роли показателя
прибыли в расчете на трудящегося и необходимости его
использования в фондообразовании в условиях полного
хозрасчета и самофинансирования; построен системный
классификатор
материального
стимулирования;
предложен механизм начисления МП на основе
соизмерения полученного предприятием аффекта о
произведенными трудовыми затратами; разработана
модель образования МШ при распределении валового
дохода, построенная по принципу прогрессивного
налогообложение.
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505. Кожанова Е. Ф.
Организация бригадного хозрасчета в аппаратурных
процессах (на примере предприятий содовой
промышленности) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Кожанова Евгения Филипповна – Х., 1988. – 138 с. –
Библиогр. : с. 124–138
Обоснованы системы планируемых и оценочных
показателей производственной деятельности бригад,
обслуживающих
аппаратурные
процессы,
и
целесообразность включения в их состав нормированных
заданий до допустимым потерям сырьевых, топливноэнергетических ресурсов и отдельных показателен
качества готовой продукции, формирующихся на стадиях
технологического процесса, обслуживаемых бригадами;
разработан метод определения нормированных заданий
по расходу и допустимым потерям сырьевых, топливноэнергетических ресурсов.

506. Кубах А. И.
Резервы совершенствования планирования работы
отраслевых научно-исследовательских институтов и
конструкторских бюро : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Кубах Анатолий Иванович – Х., 1988. – 185 с. – Библиогр. :
с. 148–154
Предложен новый системный подход комплексного
анализа
деятельности
отраслевых
научноисследовательских институтов и конструкторских бюро;
разработана и реализована экономико-математическая
модель многотемного планирования НИОКР с заданным
распределением эффекта и затрат по плановым периодам;
рекомендован
такой
перечень
показателей
для
внутриструктурного планирования, который способствует
выполнению НИР и ОКР в условиях самофинансирования
с высоким научно-техническим уровнем; предложено
формирование договорной цены на научно-техническую
продукцию на основе экономического эффекта и
технического уровня разработок.

507. Луцковский В. М.
Организационно-методическое обеспечение
функционально-стоимостного анализа материалов (на
примере электротехнической промышленности) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Луцковский Виктор
Михайлович – Х., 1988. – 189 с. – Библиогр. : с. 176–189
Создана концептуальная модель системы, решающей
задачу снижения затрат в производстве и потреблении
электроизоляционных
материалов;
обоснованы
рекомендаций
по
формированию
состава
исследовательских рабочих групп по ФСА, планированию
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и оценке их деятельности ; разработаны рекомендации по
формированию организационной структуры проведения
§СА
применительно
к
практическим
условиям
деятельности предприятий на основе использования
методов аналогии и структуризации целей; разработан
алгоритм выявления и формулирования функций
материалов,
позволяющий
заменить
интуитивное
понимание функций нормативным определением.

508. Мазепа А. Д.
Организация планирование снижения материалоемкости
продукции машиностроения : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Мазепа Александр Дмитриевич – Х., 1988. – 168
с. – Библиогр. : с. 158–168
Обоснован комплексный подход к планированию
снижения материалоемкости; предложены методические
рекомендации по разработке и формированию целевых
комплексных программ рационального использования
материальных ресурсов на уровне предприятий
(объединений) машиностроения ; разработана экономикоматематическая
модель
оптимизации
планов
организационно-технических мероприятий по экономии
материальных ресурсов; разработана система показателей
комплексной
оценки
уровня
материалоемкости
продукции машиностроения на стадии подготовки
производства с учетом повышения потребительских
свойств изделий.

509. Малярец Л. М.
Оценка использования производственного потенциала
промышленного предприятия (объединения) в условиях
интенсификации : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Малярець Людмила Михайловна – Х., 1988. – 141 с. –
Библиогр. : с. 131–141
Уточнена сущность и обоснована необходимость
поддержания целостности производственного потенциала
предприятия - важнейшей предпосылки интенсификации
и
повышения
эффективности
производства;
конкретизированы
методические
основы
оценки
производственного потенциала
в
ее
триедином
содержании: как количественного измерителя состояния и
развития,
результативности
и
напряженности
использования; как процесса выявления резервов
обеспечения его эффективной целостности; как основания
принятия объективных управленческих решений по его
совершенствованию и использованию; предложена
система обобщающих показателей и способов их
моделирования для исследования уровней развития,
напряженности
и
результатов
использования
производственного потенциала.
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510. Никифорова Н. И.
Экономическое обеспечение технического развития
предприятий, объединений (на примере
электротехнической промышленности) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Никифорова Наталья Иосифовна – Х.,
1988. – 149 с. – Библиогр. : с. 137–149
Сформулированы основные требования, предъявляемые
в новых условиях хозяйствования к оценке технического
уровня производства; обоснован методический подход к
оценке и анализу технического уровня видов
производства и предприятий в целом в условиях
электромашиностроения на уровне отрасли и отдельного
предприятия; построен ряд экономико-математических
моделей и обосновано . их использование для
прогнозирования
и
нормативного
планирования
технических и экономических показателей деятельности
предприятий на уровне отрасли и отдельного
предприятия; разработаны рекомендации по отбору
технически отсталых предприятий и обоснованию
величины временно выделяемой им финансовой помощи.

511. Пасько В. В.
Определение потребности и экономической
эффективности производства и применения гнутих
профилей проката : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Пасько Виталий Владимирович – Х., 1988. – 162 с. –
Библиогр. : с. 136–146
Произведен комплексный анализ основных техникоэкономических показателей работы профиле гиб очного
оборудования и намечены направления их улучшения;
предложен новый методический подход к определению
потребности народного хозяйства в гнутых профилях
проката,
базирующийся
на
моделировании
закономерности роста их потребления, а также выявлении
новых
видов
профилей;
разработана
методика
определения оптимальнее монтажных партий при
освоении новых гнутых профилей; усовершенствованы
методические положения но определению экономической
эффективности производства и применения гнутых
профилей.

512. Угбало, Эгбомодион Кристофер
Влияние условий производства на материалоемкость
продукции в промышленности ( на примере
машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 /
Угбало, Эгбомодион Кристофер – Х., 1988. – 158 с. –
Библиогр. : с. 149–158
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Разработана методика, позволяющая проводить
комплексный анализ материалоемкости продукции на
основе слагаемых ее факторов, выявлять узкие места в
использовании материальных ресурсов на производстве;
установлена зависимость между материалоемкостью и
основными факторами, характеризующими условия
производства на предприятии; доказано значение
организационных
факторов
для
снижения
материалоемкости продукции; предложен подход,
позволяющий улучшить результаты кооперирования
производства.

513. Фам, Куанг Тхао
Повышение эффективности использования основных
производственных фондов и технологического
оборудования : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Фам,
Куанг Тхао – Х., 1988. – 153 с. – Библиогр. : с. 141–153
Исследована общая тенденция изменения фондоотдачи
в народном хозяйстве и в машиностроении; выявлены
основные
причины
снижения
фондоотдачи
в
машиностроении; исследованы способы поддержки
пропорциональности ПМ; исследован существующий
уровень использования ОФ и технологического
оборудования на конкретных машиностроительных
предприятиях, выявлена основная причина сложившейся
на
этих
предприятиях
ситуации;
разработаны
методические положения и способ оптимизации состава
оборудования; предложены меры по совершенствованию
управления использованием оборудования.

514. Фесенко В. И.
Социально-экономическая эффективность непрерывных
методов коксования углей : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Фесенко Вера Ивановна – Х., 1988. – 148 с. –
Библиогр. : с. 137–148
Автором разработаны и апробированы методические
рекомендации
по
экономической
оценке
народнохозяйственного,отраслевого ущерба и ущерба
коксохимическим предприятиям от вредных выбросов и
отходов; рекомендованы и обоснованы комплексный
интегральный и система частных экономико экологических показателей охраны окружающей среды;
установлен характер и разработана методика оценки
влияния вредных выбросов и отходов на результаты
производственно-хозяйственной
деятельности
предприяти;} для оценки эффективности производства
предложен обобщающий критерий эффективности
производства,учитывающий
эколого-экономические
показатели состояния окружающей среды; разработана
шкалапремирования и материального стимулирования за
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результаты
деятельности.

производственно-хозяйственной

515. Чаговец В. В.
Оценка влияния экономии рабочего времени на техникоэкономические показатели работы предприятий (на
примере предприятий, выпускающих оборудование для
торговли и общественного питания) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Чаговец Вита Витальевна – Х., 1988. – 138
с. – Библиогр. : с. 129–138
Усовершенствована методика оценки экономии
рабочего времени и на ее основе проведено исследование
влияния
экономии
на
показатели
деятельности
предприятий, выпускающих оборудование для торговли и
общественного
питания;
определены
показатели
экономии рабочего времени, в наибольшей степени
влияющие на результаты деятельности предприятий, получена их количественная оценка; найдены оптимальные
значения показателей экономии рабочего времени,
обеспечивающие
минимум
затрат
трудовых
и
материальных ресурсов; установлена степень влияния
уровня экономии рабочего времени в данный месяц на
характер работы предприятия в последующий период.

516. Череватенко В. А.
Определение оптимальных сроков службы
технологических комплексов машин : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Череватенко Владиимир Андреевич – Х.,
1988. – 152 с. – Библиогр. : с. 145–152
В диссертации впервые по данной проблеме доказана
необходимость
учета
влияния
технологической
взаимосвязи при установлении оптимальных сроков
службы технологических комплексов. Обосновывается
критерий оптимальности сроков службы оборудования
технологических комплексов - минимум совокупных
приведенных затрат на единицу продукции, конечной для
данного технологического комплекса. Сформулированы
принципы установления оптимальных сроков службы
оборудования технологических комплексов с учетом их
технологической
взаимосвязи.
Обосновывается
продолжительность оптимизационного периода для
жестких и гибких технологических комплексов.

517. Шевандин Ю. Н.
Управление первичными производственными
коллективами в условиях интенсификации : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.21 / Шевандин Юрий Николаевич – Х.,
1988. – 166 с. – Библиогр. : с. 152–166
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Определено взаимодействие и взаимосвязи различных
служб по созданию коллективных рабочих мест и
организационных предпосылок объединения рабочих в
бригады; применены серологические исследования по
выявлению
направлений
развития
устойчиво
функционирующих производственных коллективов и
объединения рабочих в бригады на принципе
добровольности; определены пути привлечения рабочих к
управлению
производством
и
активизации
их
инициативы; усовершенствованы методики планирования
роста производительности труда по всем уровням
внутризаводского управления; разработана методика
нормирования показателей, влияющих на величину
коэффициента трудового участия.

518. Щербаха О. Н.
Повышение эффективности обновления основных
производственных фондов : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Щербаха Ольга Николаевна – Х., 1988. – 177 с. –
Библиогр. : с. 166–177
Уточнено понятие "интенсивное обновление основных
производственных фондов"; обоснована классификация
форм, методов и направлений обновления основных
производственных фондов; усовершенствованы основные
методические положения определения экономической
эффективности замены действующего оборудования;
расширен круг учитываемых при этом составляющих
текущих и капитальных затрат и разработан метод
определения годового экономического эффекта от
модернизации оборудования.

1989
519. Азаренков Г. Ф.
Повышение эффективности производства на основе
интенсификации и выбора рационального режима работы
предприятий : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 /
Азаренков Григорий Федорович – Х., 1989. – 170 с. –
Библиогр. : с. 160–170
Исследованы основные направления ускорения научнотехнического прогресса в условиях коренной перестройки
экономики, перехода производственных объединений на
многосменный режим работы; проведен анализ
использования оборудования, обоснована необходимость
внедрения новой техники и технологии, перехода а
многосменный режим работы; дополнены методические
рекомендации по организации многосменной работы
производственных
объединений;
разработан
ряд
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рекомендаций
по
материально-техническому
обеспечению в условиях автоматизации производства.

520. Бари, Исса
Организация внутризаводского хозрасчета (на примере
основных цехов машиностроительных заводов) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Бари, Исса – Х., 1989. – 155 с. –
Библиогр. : с. 142–150
Уточнены принципы внутризаводского хозрасчета ;
обоснован метод расчета комплексного показателя
эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности цехов основного производства; построена
система хозрасчетных показателей основных цехов ;
предложен метод количественной оценки вклада живого и
овеществленного труда в формирование эффективной
работы основных цехов; разработаны методические
указания по формированию фондов материального
поощрения.

521. Богуславский Е. И.
Многоуровневая система оперативного управления
производством (на примере электромашиностроения) : дис.
... канд. эконом. наук : 08.00.21 / Богуславский Евгений
Исаакович – Х., 1989. – 189 с. – Библиогр. : с. 161–171
Определено место многостаночного обслуживания
среди других направлений повышения эффективности
использования оборудования; выявлены особенности
действия многостаночного обслуживания как фактора
эффективности
использования
оборудования;
конкретизировано понятие "многостаночный комплекс"
(МСК); предложены изменения в существовавшей ранее
классификации
многостаночных
рабочих
мест;
рекомендованы оригинальные методы определения
оптимальных структур МСК в существующих и
проектируемых условиях; разработаны алгоритмы
имитации работы МСК в единичном и серийном
производстве с целью их оптимизации.

522. Вергелес И. Д.
Организационно-экономические методы выявления
резервов производства в условиях его интенсификации (на
примере сортопрокатных цехов предприятий черной
металлургии) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Вергелес
Ирина Дмитриевна – Х., 1989. – 201 с. – Библиогр. : с. 162
–173
Выполнена классификация сортовых прокатных сванов
и
факторов
научно-технического
прогресса,
определяющая основные направления и особенности
интенсификации производства сортового проката. В
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основу классификации положен срок эксплуатации
станов,
технические
характеристики,
техникоэкономические показатели их работа; произведена оценка
технико-технологического
уровня
по
группам
сортопрокатных станов. В каждой груше выделен станэталон; определены нормативные значения техникоэкономических показателей их работы и произведено
сопоставление внутри каждой группы, показавшее
значительный разрыв между значениями показателей по
стану-эталону и остальным станам.

523. Гиль С. Е.
Повышение уровня оперативно-производственного
планирования на основе создания рациональной системы
обеспечения предприятий материальными ресурсами : дис.
... канд. экон. наук : 08.00.21 / Гиль Светлана Евгеньевна –
Х., 1989. – 169 с. – Библиогр. : 158–169
Определены
теоретические
предпосылки
необходимости
повышения
уровня
и
качества
оперативно-производственного планирования на основе
создания
рациональной
системы
обеспечения
предприятий материальными ресурсами; раскрыто
влияние материально-технического обеспечения на
эффективность работы предприятий и на уровень
оперативно-производственного планирования; обоснована
необходимость укрепления договорной дисциплины
поставок и предложена система материального
стимулирования за своевременное я четкое выполнение
договоров;
разработаны
модели
и
алгоритмы
согласования оперативных планов производства и планов
материально-технического обеспечения; предложена
методика оперативного планирования обеспечения
производства материальными ресурсами.

524. Кабанец А. Г.
Резервы роста производительности труда за счет
совершенствования его организации : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Кабанець Анатолий Григорьевич – Х.,
1989. – 148 с. – Библиогр. : с. 141–148
Дано теоретическое обоснование организационных
резервов роста производительности труда; предложена
классификация
факторов
организации
труда
и
исследована
их
взаимосвязь
с
ростом
его
производительности; исследованы экстенсивные и
интенсивные факторы организации труда и установлено
их влияние на рост производительности труда;
разработаны методические основы планирования заданий
по росту производительности труда в условиях его
коллективной организации; предложена методика
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проектирования трудовых процессов по обслуживанию
рабочих мест.

525. Казаков Н. Е.
Влияние технического уровня на эффективность
производства : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Казаков
Николай Евгеньевич – Х., 1989. – 124 с. – Библиогр. : с.
117–124
Доказана необходимость подхода к ТУП как к
целостной, комплексной, сложной динамической системе
; рассмотрена система показателей, отражающих
отдельные стороны технического уровня производства, и
определено их влияние на основные техникоэкономические показатели работы ; разработана методика
оптимизации Финансовых средств на повышение ТУП ;
предложен
дифференцированный
подход
к
стимулированию работников за повышение ТУП,
разработаны шкалы поощрения.

526. Карпищенко А. И.
Социально-экономическая эффективность производства
и применения фосфорных минеральных удобрений : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Карпищенко Алексей
Иванович – Х., 1989. – 151 с. – Библиогр. : с. 137–151
Уточнены и конкретизированы оценки социальноэкономической
эффективности
производства
и
применения фосфорных минеральных удобрений с учетом
факторов воздействия на окружающую природную среду;
систематизированы факторы формирования ущерба на
всех стадиях от добычи сырья до потребления
минеральных
удобрений в сельском хозяйстве;
усовершенствована методика расчета экономического
ущерба применения и производства фосфорных
минеральных удобрений; разработала нормативная база
для расчета экономического ущерба, наносимого
народному хозяйству загрязнением окружающей среды
вредными технологическими отходами производства
минеральных удобрений.

527. Кобзев Н. А.
Принципы и методы распределения затрат на
техническое совершенствование производства : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Кобзев Николай Андреевич –
Х., 1989. – 163 с. – Библиогр. : с. 124–136
Разработан метод комплексного анализа и оценки
технического
уровня
производства
действующих
предприятий;
обобщено
и
уточнено
понятие
"напряженный план", разработан и обоснован метод
оценки напряженности плановых заданий по росту
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технического уровня производства, определению резервов
роста
эффективности
производства;
предложены
рекомендации
по
определению
приоритетных
направлений
технического
совершенствования
производства; выработан критерий распределения затрат
на техническое совершенствование производства.

528. Крикунова В. А.
Комплексная оценка результатов деятельности
отраслевых научно-технических организаций : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.21 / Крикунова Валентина Анатольевна –
Х., 1989. – 162 с. – Библиогр. : с.141–150
Уточнено содержание конечных и промежуточных
результатов научно-технической деятельности в сфере
отраслевой науки; обоснован комплексный подход к
оценке эффективности научно- технической деятельности
на основе единства моно- и поликритериального
подходов; раскрыто содержание резервов повышения
эффективности деятельности и определены пути их
выявления в использования; разработана и обоснована
система показателей, комплексно характеризующих
результаты и условия высокопроизводительного груда;
обоснован методический подход к определению
нормативных значений результативных показателей
деятельности
научно-технических
организаций,
отражающих влияние НТО на ускорение научнотехнического прогресса в отрасли.

529. Мажник Н. А.
Резервы интенсификации процесса добычи угля и
эффективность их использования : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Мажник Наталья Андреевна – Х., 1989. – 153 с. –
Библиогр. : с. 141–153
Раскрыты
технологическая,
организационная
и
экономическая стороны понятия "интенсификация
производства" применительно к процессу добычи угля и
выявлена их взаимосвязь ; дана качественная и
количественная оценка влияния интенсивности процесса
добычи угля на основные технико-экономические
показатели работы шахт с учетом динамики условий
производства ; предложена методика определения
экономических последствий простоев, возникающих в
процессе очистной выемки ; дана экономическая оценка
эффективности
использования
важнейших
организационно-технических
мероприятий,
осуществляемых передовыми коллективами шахт.
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530. Маринов, Васко Йотов
Организация подготовки производства на основе
моделирования информационных и организационных
процессов (на примере машиностроительных предприятий)
: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Маринов, Васко Йотов
– Х., 1989. – 143 с. – Библиогр. : с. 140–143
Разработана методика анализа работ по комплексной
подготовке производства ; построена информационноорганизационная модель подготовки производства на базе
анализа полного маршрута работ и необходимого состава
автоматизированных рабочих мест ; разработаны средства
моделирования, обеспечивающие функционирование
предложенной модели ; сконструирована рациональная
система
технической
подготовки
производства,
основанная на применении персональных компьютеров;
создано
автоматизированное
рабочее
место
моделирования организации технической подготовки
производства.

531. Медведев О. В.
Экономическая эффективность применения средств
автоматизации на предприятиях машиностроения : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Медведев Олег Владимирович
– Х., 1989. – 154 с. – Библиогр. : с. 144–154
Развиты теоретические подходы к проблеме ускорения
автоматизации
производства;
выявлены
факторы
снижения экономической эффективности применения
средств автоматизации на предприятиях машиностроения;
предложены рекомендации по организации наиболее
рационального
применения
автоматического
оборудования; разработаны методические положения по
совершенствованию системы обслуживания оборудования
с ЧПУ; определены региональные и отраслевые аспекты
повышения эффективности применения автоматического
оборудования; усовершенствованы методы определения
сравнительной
экономической
эффективности
использования автоматизированного оборудования с
учетом социальных результатов.

532. Орлов А. С.
Программно-целевые методы в технической подготовке
производства : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Орлов
Александр Сергеевич – Х., 1989. – 186 с. – Библиогр. : с.
161–171
Теоретически обоснована объективная необходимость
использования принципов и требований программноцелевого подхода к внезаводской технической подготовке
производства
на
уровне
научной
организации;
разработаны
рекомендации
по
организационно201

методическому обеспечению процесса формирования и
реализации
научно-технических
программ;
сформулированы основные положения по внедрению
программно-целевого подхода в научной организации во
взаимосвязи с существующими методами планирования;
предложен методический подход к применению сетевых
моделей в рамках программно-целевого подхода;
сформулированы основные положения по оценке
организационного уровня системы программно-целевого
планирования и управления и выбору направлений ее
развития.

533. Педенко Н. Н.
Организационно-экономическое обеспечение
выполнения плана поставок (на примере предприятий
минавтосельхозмаша) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Педенко Николай Николаевич – Х., 1989. – 196 с. –
Библиогр. : с. 163–173
Обоснована
необходимость
использования
средневзвешенного показателя-коэффициента поставок по
каждой номенклатурной позиции договоров для оценки
степени выполнения договорных обязательств; доказана
экономическая целесообразность введения в систему
оценки выполнения договорных обязательств показателя
ритмичности поставок; разработан метод расчета
показателя ритмичности поставок ; предложена система
стимулирования ритмичности поставок при 10056 уровне
выполнения
договоров
;
разработана
методика
возмещения убытков в связи о недопоставкой продукции
поставщиками пропорционально доле их вины.

534. Серикова Т. Н.
Резервы снижения материалоемкости продукции (на
примере машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.21 / Серикова Татьяна Николаевна– Х., 1989. – 176 с.
– Библиогр. : с. 159–168
Предложены пути применения системного подхода к
управлению материальными ресурсами; разработаны
экономико-математические модели для предварительного
анализа и прогнозирования величины материальных
ресурсов; конкретизированы методические положения по
экономическому
стимулированию
снижения
материалоемкости продукции; построен механизм
экономического
стимулирования
за
снижение
материальных затрат; разработаны рекомендации,
направленные
на
активизацию
применения
функционально-стоимостного анализа в управлении
материальными ресурсами.
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535. Соловьев А. И.
Интенсификация управления производственным
объединением : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Соловьев Анатолий Иванович – Х., 1989. – 174 с. –
Библиогр. : с. 154–163
Разработаны
подход,
методы,
модели
и
алгоритмические средства планирования развития ИС,
обеспечивающие интенсификацию процессов управления
за
счет
их
эффективного
информационного
обслуживания; предложена стратегия планирования
развития
ИС,
обеспечивающая
эффективное
функционирование системы управления; разработаны
методы и алгоритмы синтеза рациональной ИЛЫ ИС и ее
декомпозиции на информационные и процедурные
модули; предложен способ динамического планирования
развития комплексов задач ОД и последовательности их
выполнения; даны методические рекомендации по оценке
экономической
эффективности
интенсификации
информационного обслуживания процессов управления.

536. Сотникова О. А.
Снижение расхода прокатных валков на основе
совершенствования методов его нормирования : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.21 / Сотникова Ольга
Александровна – Х., 1989. – 160 с. – Библиогр. : с. 136–148
Выявлены пути повышения качества нормирования
расхода валков; вскрыты резервы снижения удельного
расхода валков; установлена количественная значимость
влияния отдельных факторов на расход валков в
прокатном производстве; разработана экономикоматематическая модель прогнозирования расхода валков;
уточнена и конкретизирована методика расчета
экономической
эффективности
производства
и
эксплуатации валков; предложен новый подход к
проблеме стимулирования снижения расхода прокатных
валков; разработан механизм распределения эффекта,
полученного за счет снижения расхода валков.

537. Хоанг, Тхи Нуой
Планирование производительности труда на
машиностроительных предприятиях : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.21 / Хоанг, Тхи Нуой – Х., 1989. – 162 с. –
Библиогр. : с. 150–162
Проведена научная систематизация показателей
производительности труда предприятий; теоретически и
практически
доказано,
что
показатель
производительности труда должен являться оценочным,
результативным
и
стимулируемым,
он
должен
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ориентировать трудовые коллективы не только на
повышение эффективности использования живого труда,
но и на рост эффективности производства в целом;
обоснована экономическая целесообразность применения
показателя прибыли в расчете на одного работающего при
их измерении, планировании и стимулировании
производительности труда, в условиях широкого
использования экономических методов и рычагов
руководства
хозяйством;
разработана
методика
планирования роста показателя производительности
труда, исчисляемого на основе прибыли по факторам.

538. Чан, Тиен Кыонг
Резервы интенсификации производства на основе
совершенствования коллективных форм организации труда
( на примере угольной промышленности) : дис. ... канд.
экон. наук. : 08.00.21 / Чан, Тиен Кьюнг – Х., 1989. – 172 с.
– Библиогр. : с. 159–172
Проведена научная систематизация показателей
производительности труда предприятий; теоретически и
практически
доказано,
что
показатель
производительности труда должен являться оценочным,
результативным
и
стимулируемым,
он
должен
ориентировать трудовые коллективы не только на
повышение эффективности использования живого труда,
но и на рост эффективности производства в целом;
обоснована экономическая целесообразность применения
показателя прибыли в расчете на одного работающего при
измерении,
планировании
и
стимулировании
производительности труда, в условиях широкого
использования экономических методов и рычагов
руководства
хозяйством;
разработана
методика
планирования роста показателя производительности
труда, исчисляемого на основе прибыли по факторам.

539. Швец И. Б.
Разработка метода планированияи экономического
стимулирования использования производственной
мощности ГПС : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Швець
Ирина Борисовна – Х., 1989. – 181 с. – Библиогр. : с. 170–
181
Разработаны
научно-методические
основы
планирования производственной мощности ГПС в
системе
технико-экономического
и
оперативнопроизводственного
планирования,
сформулированы
основные положения и методические решения,
учитывающие
особенности
эксплуатации
ГОС;
предложена методика определения уровня загрузки
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оборудования
ГПС
в
условиях
изменяющейся
технологической структуры продукции по видам
обработки; усовершенствована классификация факторов
формирования и использования производственной
мощности ГПС.

540. Шевченко Е. В.
Оценка качества планов промышленных предприятий :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Шевченко Елена
Васильевна – Х., 1989. – 146 с. – Библиогр. : с. 135–146
Сформулирован критерий для оценки качества плана
производства и поставки продукции промышленных
предприятий по его маневренности, напряженности,
эластичности и надежности; разработана модель для
оценки качества плана производства и поставки
продукции на основе его характеристик; получена
количественная оценка качества плана производства и
поставки продукции, даны рекомендации по ее
реализации в практической деятельности; разработаны
алгоритмы получения приемлемого варианта плана
производства и поставки продукции по заданной оценке.

541. Эгваикхиде К. И.
Повышение эффективности использования трудовых
ресурсов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Эгваикхиде
Кристиан Имсуду – Х., 1989. – 173 с. – Библиогр. : с. 164–
173
Дано теоретическое обоснование повышения роли
трудовых ресурсов в условиях перестройки управления
экономики;
разработаны
основные
направления
улучшения использования трудовых ресурсов ; проведен
анализ и предложены рекомендации по улучшению
использования трудовых ресурсов Нигерии ; разработана
методика
прогнозирования
трудовых
ресурсов;
теоретически обоснованы содержание и понятие
экономической
категории
"трудовой
потенциал
предприятия" ; предложен метод оценки эффективности
использования трудового потенциала предприятия и
разработаны направления улучшения его использования.

1990
542. Анненкова Е. В.
Оценка организационно-технического уровня
ремонтного обслуживания предприятий машиностроения :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Анненкова Елена
Викторовна – Х., 1990. – 174 с. – Библиогр. : с. 151–163
Доказана необходимость системного подхода к
организации ремонтного обслуживания; теоретически
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обоснован подход к установлению основных факторов,
влияющих на эффективность ремонтного обслуживания;
предложены методические рекомендации к оценке
организационно
технического
уровня
ремонтного
обслуживания с помощью системы показателей и
обобщающего показателя на основе моделирования;
реализован подход к разработке целевой программы
повышения эффективности ремонтного обслуживания.

543. Белоконенко Т. И.
Планирование и оценка деятельности основных цехов в
условиях внутризаводского хозрасчета (на примере
машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08.0005 /
Белоконенко Татьяна Ивановна – Х., 1990. – 177 с. –
Библиогр. : с. 152–163
Дополнены и уточнены требования, предъявляемые к
системе планово-оценочных показателей внутризаводских
хозрасчетных
подразделений;
построена
модель
планирования, оценочный показатель которой динамичен
и видоизменяется в соответствии с локальной целью
подразделения; рекомендована улучшенная методика
калькулированный производственной себестоимости в
условиях
коллективной
формы
собственности,
отличающаяся новым способом распределения косвенных
расходов на единицу изделия; разработан алгоритм
расчета внутризаводских хозрасчетных санкций.

544. Брыксин С. А.
Организация и планирование хозрасчетной деятельности
горнопроходческих участков угольных шахт : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Брыксин Сергей Алексеевич – Х.,
1990. – 195 с. – Библиогр. : с. 187–195
Обобщена практика хозрасчетных отношений в
угольной промышленности на различных этапах ее
развития;
обоснованы
роль
и
место
внутрипроизводственного
хозрасчета
в
структуре
экономических отношений и сформулированы основные
принципы его организации; проведен анализ взаимосвязи
технико-экономических
показателей
работы
горнопроходческих участков с материальным стимулированием их хозрасчетной деятельности; определено
качественное и количественное влияние действующих
систем премирования на конечные результаты работы;
исследованы методические и практические подходы к
организации арендных подрядных коллективов.

545. Вовченко В. Я.
Интегральная оценка уровня оперативнопроизводственного планирования на предприятиях
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приборостроения : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Вовченко Виталий Яковлевич – Х., 1990. – 30 с. –
Библиогр. : с. 28–30
Установлены
организационно-иерархически
и
функциональные особенности систем ОПП предприятий
приборостроения; обоснованы показатели для оценки
содержания отдельной задачи, функции, объекта
управления; предложены коэффициенты объемного,
функционального и иерархического соответствия,
позволяющие оценить системы ОПП на рабочих местах,
участках, цехах для расчета более обобщенных
показателей (частного, группового, интегрального);
разработаны экономико-математическая модель и
алгоритм определения интегрального показателя для
оценки уровня ОПП.

546. Давыдова И. А.
Резервы интенсивного экономического развития
промышленного предприятия : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Давыдова Ирина Анатольевна – Х., 1990. – 155 с.
– Библиогр. : с. 122–135
Определены тенденции экономического развития
исследуемых промышленных предприятий ; обобщены
резервы повышения эффективности производственной
деятельности предприятий, связанные с использованием
научно-технического прогресса ; выявлены резервы
развития системы "человек - рабочее место"; выполнена
оценка
трудовой
и
творческой
активности
производственных коллективов, позволяющая выявить
социальные
резервы
экономического
развития
предприятия ; обоснованы условия активизации трудовой
и
творческой
деятельности
производственных
коллективов.

547. Ермаченко В. Е.
Организация информационных потоков в управлении
производством : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Ермаченко Владимир Егорович – Х., 1990. – 203 с. –
Библиогр. : с. 161–171
Уточнено назначение информации в соответствии с
основными фазами процесса управления; определено
место внешних и внутренних информационных потоков в
управлении
производственно-хозяйственной
деятельностью;
исследовано
влияние
внешних
информационных потоков на обоснованность принятия
стратегических решений; разработаны методические
положения по проведению сбора и обработки
предприятием маркетинговой информации о внешних
экономических условиях для анализа различных
207

возможных
продукции.

вариантов

формирования

ассортимента

548. Карцев С. Э.
Повышение эффективности управленческих решений в
условиях деятельности производственного объединения :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Карцев Сергей
Эдуардович – Х., 1990. – 152 с. – Библиогр. : с. 142–152
Разработана
развернутая
классификация
управленческих решений для условий объединения,
которая основана на комплексном охвате различных
признаков классификации с учетом воздействия на
управляемую и управляющую системы и их взаимосвязь;
сделано обоснование возможности применения в
производстве ином объединении новых методов
выработки и принятия решений на основе использования
экспертных систем, созданных на базе современных
средств вычислительной техники; выделены в отдельную
группу методы принятия управленческих решений,
основанные на использовании нового направления искусственного интеллекта.

549. Касьянова В. А.
Оперативное планирование производства красителей на
основе оптимального управления запасами : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Касьянова Валентина Александровна
– Рубежное, 1990. – 147 с. – Библиогр. : с. 140–147
Выявлены условия формирования производственных и
товарных запасов с учетом технологических и
организационных особенностей производства на анилинокрасочных предприятиях; разработаны методические
рекомендации по оптимизации плана производства
выпускных
форм
красителей
на
совмещенных
технологических
схемах;
предложена
методика
построения сетевой модели движения запасов на основе
стандартных графиков изготовления единичных партий
красителей;
обоснована
система
хозрасчетных
показателей планирования и оценки деятельности
структурных подразделений предприятия, в которой
получила отражение ответственность подразделений за
использование материальных ресурсов в составе запасов.

550. Ле, Ван Нам
Рационализация структуры управления промышленными
предприятиями (объединениями) : дис. ... канд экон. наук /
Ле, Вам Нам – Х., 1990. – 138 с. – Библиогр. : с. 128–138
Разработаны
методические
положения
по
использованию функционально-стоимостного анализа для
такого специфического объекта, каким является структура
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управления объединением (предприятием); сделано
обоснование возможности применения функционально
стоимостного анализа для выявления резервов и
обоснования их использования при рационализации
структуры управления производственными системами и
их элементами; раскрыто содержание, особенности и
трудности проведения отдельных этапов функциональностоимостного
анализа
структуры
управления;
предложены
методы
ранжирования
структурных
подразделений
и
функций
в
подразделениях,
позволяющие сделать сравнительную оценку их
функциональности (успешности деятельности).

551. Меркулова Т. В.
Повышение заинтересованности предприятий в выпуске
новой высокоэффективной продукции : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Меркулова Тамара Викторовна – Х., 1990.
– 144 с. – Библиогр. : с. 131–143
Выделены три уровня ( затратный, оценочный,
социальный. ) влияния освоении новой продукции на
социально-экономическое положение предприятий и
сгруппированы
его
негативные
последствия
соответственно этим уровням: обоснован подход к
многоуровневому стимулированию выпуска новой
высокоэффективной продукции и выделен экономические
рычаги каждого уровня; разработаны предложения по
усилению. Стимулирующего влияния лимитных цен не
заинтересованность
предприятий
в
производстве
наиболее прогрессивной высокоэффективной продукции;
сформулированы основные принципы построения шкал
налогообложения, стимулирующих процессы обновления
продукции разработана примерная шкала ставок налога не
доходы предприятий.

552. Меттке, Торстен
Стимулирование повышения качества продукции в
машиностроении : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Меттке, Торстен – Х., 1990. – 137 с. – Библиогр. : с. 115–
125
Доказана необходимость анализа уровня качества
продукции в переходном периоде от административнокомандной к рыночной экономике для обеспечения
высокой конкурентоспособности продукции на мировом
рынке;
выявлены
трудности
повышения
и
стимулирования качества продукции в условиях полного
хозяйственного расчета и определены возможные пути их
преодоления; предложен метод расчета комплексного
показателя оценки уровня качества продукции,
позволяющий в большей степени учитывать интересы
потребителей; обоснована необходимость существования
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независимой организации, которая защищала бы
интересы потребителей и определяла уровни качества
продукции на различных стадиях жизненного цикла
изделия.

553. Мыца В. П.
Повышение роли экономической подготовки кадров в
обеспечении роста производительности труда : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Мыца Виктор Павлович – Х.,
1990. – 166 с. – Библиогр. : с. 159–166
Обоснована взаимосвязь технического переоснащения
строительно-монтажных
работ,
экономического
образования кадров и производительности труда;
уточнены содержание и структура экономического
образования кадров в условиях перехода предприятий на
полный хозрасчет и самофинансирование; разработаны и
реализованы новые учебные планы переподготовки
кадров, методически улучшены основы читаемых курсов
и повышен их научно-прикладной уровень; предложены
формы обучения бригадиров и рабочих смежным
профессиям и новым методам хозяйствования.

554. Отенко И. П.
Материалоемкость продукции и резервы ее снижения (на
примере машиностроительных предприятий ) : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Отенко Ирина Павловна – Х.,
1990. – 180 с. – Библиогр. : с. 154–163
Исследовано влияние научно-технического прогресса,
управления, организации производства и труда на
материалоемкость
продукции;
разработана
прогнозирующая модель материалоемкости с учетом
качества продукции, развития бригадных форм
организации труда, коэффициента сменности и величины
брака.

555. Сердюков К. Г.
Управление режимом работы предприятия в условиях
технического перевооружения : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Сердюков Константин Георгиевич– Х., 1990. –
152 с. – Библиогр. : с. 130–142
Исследованы объективные экономические предпосылки
обновления технической базы и технологии в новых
условиях хозяйством обоснованы предложения по
наиболее перспективным организационным формам и
методам проведения технического перевооружения и
использования новой технологии в условиях рыночной
экономики; разработана методика оценки использования
станочного парка и оперативного управления режимами
его работы; исследованы технико-экономические,
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организационные и социальные вопросы, связанные с
работой цехов в много сменном режиме и разработаны
рекомендации по организации перехода на оптимальный.

556. Тимохин Н. В.
Повышение эффективности оперативного управления
производством в объединении по добыче угля в условиях
хозяйственного расчета : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05
/ Тимохин Николай Владимирович – Х., 1990. – 137 с. –
Библиогр. : с. 125–137
Обоснован динамический подход к управлению,
предполагающий на основе ожидаемых значений
технико-экономических показателей разработку до
истечения
планового
периода
мероприятий,
направленных на достижение заданного хозяйственного
результата; разработаны теоретические основы и
практические
рекомендации
по
использованию
адаптивных
динамических
моделей
техникоэкономических показателей при оперативном управлении
производственнохозяйственной
деятельностью
производственного объединения по добыче угля.

557. Харченко И. В.
Формирование нормативной базы оперативного
планирования в условиях автоматизации управления (на
примере машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Харченко Игорь Валерьевич – Х., 1990. – 181 с. –
Библиогр. : с. 168–181
Разработан и обоснован подход к формированию
нормативной базы оперативного управления основным
производством на основе использования имитационного
моделирования; обоснована необходимость создания
системы календарно-плановых нормативов КПН как
инструмента адаптации производственной системы к
изменяющимся внешним внутренним условиям хода
производства с целью обеспечения афективного
функционирования;
исследованы
особенности
функционирования
отдельных
моделирующих
алгоритмов и разработка методических рекомендаций по
их применению в соответствующих производственных
условиях.

558. Химченко М. Г.
Оперативное планирование гибкопереналаживаемых
производственных систем : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Химченко Марина Георгиевна – Х., 1990. – 146 с.
– Библиогр. : с. 138–146
Разработаны методы, модель и алгоритмические
средства
оперативного
планирования
гибко211

переналаживаемых
производственных
систем,
обеспечивавших интенсификацию производства путем
выявления
резервов
производственных
ресурсов,
сокращения длительности производственного цикла при
максимальной
пропускной
способности
производственной системы; выработана методика
построения оценки ГПС на базе параметров пропускной
способности и резервов производственных ресурсов;
предложена многовариантная модель функционирования
гибкопереналаживаемой производственной системы,
ориентированная на применение ЭВМ; определено
понятие и разработан расчет непериодической функции
запуска изделий серии ври изготовлении их по различным
вариантам реализаций технологического процесса
гибкопереналаживаемой производственной системы с
различной длительностью производственного цикла.

559. Чаплий Ю. Г.
Система управления кадрами и ее роль в повышении
эффективности производства в новых условиях
хозяйствования : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Чаплий Юрий Григорьевич – Х., 1990. – 175 с. – Библиогр.
: с. 168–175
Установлено влияние личностных характеристик
руководителей
на
экономические
показатели
подразделений; обоснована система показателей оценки
работы
кадровых
служб
в
новых
условиях
хозяйствования; создана новая структура кадровых
служб; выявлена взаимосвязь между потенциальной
текучестью кадров и ее причинами, спрогнозировавший
уровень
неудовлетворенности
в
подразделениях;
предложен
способ
прогнозирования; численности
увольнявшихся рабочих кадров по собственному
желанию.

560. Чмутова В. П.
Оценка резервов использования основных
производственных фондов и производственных мощностей
предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Чмутова
Валентина Павловна – Х., 1990. – 132 с. – Библиогр. : с.
121–132
Доказано влияние взаимосвязи воспроизводства
основных производственных фондов в использования
производственных мощностей на предприятии на
фондоотдачу;
предложен
способ
моделирования
обобщающих показателей воспроизводства основных
производственных
фондов
и
использования
производственной
мощности
для
выполнения
сравнительной оценки этих процессов; разработана
методика
выявления
и
количественной
оценки
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внутренних
факторов
согласованного
развития
воспроизводства и использования производственного
аппарата.

561. Ястремская Е. Н.
Организация технической подготовки в условиях
гибкого производства : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Ястремская Елена Николаевна – Х., 1990. – 165 с. –
Библиогр. : с. 151–165
Теоретически обоснована и сформулирована концепция
гибкости
организации
технической
подготовки
производства; обобщена теория существующих подходов
к определению гибкости, на основе которой предложен
качественно
новый
методический
подход
к
количественной оценке уровня гибкости организации
технической подготовки производства; предложены
новые концепции к использованию показателей гибкости
в условиях рыночных отношений; предложена схема
комплексного подхода к организации технической
подготовки производства, центральным элементом
которой является анализ уровня гибкости ее организации.

1991
562. Бабайлов В. К.
Повышение эффективности производства на основе
совершенствования нормирования труда (на примере
ремонтных служб предприятий черной металлургии) : дис.
.. канд. экон. наук : 08.00.05 ; 08.00.07 / Бабайлов Василий
Кузьмич – Х., 1991. – 148 с. – Библиогр. : с. 126– 132
Разработан принципиально новый метод установления
динамических норм-моделей, соответствующих условиям
(факторам) производства, носящих количественный
характер, вместо применяемых в настоящее время
статических норм-чисел, отражающих описательные
(качественные) организационно-технические условия;
определены четкие научные критерии необходимости
пересмотра
норм
взамен
ранее
действовавших
директивных плановых сроков; доказана реальная
возможность создания непрерывности (неразрывности во
времени)
процессов:
производственного
(технологического) и нормирования труда.

563. Буй, Тхи Минь Ханг
Организация хозрасчетных бригад вьетнамских рабочих
на предприятиях СССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05
/ Буй, Тхи Минь Ханг – Х., 1991. – 166 с. – Библиогр. : с.
134–146
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Представлены
предложения
по
организации
использования и рационализации структуры управления
бригадами вьетнамских рабочих в СССР; обоснован
метод распределения доходов по "доле участия" и
целесообразности его применения в хозрасчетных
вьетнамских бригадах на советских предприятиях;
разработаны методические положения по определению
коэффициентов доли участия /КДУ/ хозрасчетных единиц
в доходе предприятий.

564. Глушко С. Н.
Резервы повышения эффективности производства : дис.
... канд. экон. наук : 08.00.05 / Глушко Сергей Николаевич
– Х., 1991. – 166 с. – Библиогр. : с. 156–166
Обоснована необходимость взаимодействия различных
форм собственности в условиях перехода к рыночным
отношениям; определена роль кооперативной формы
собственности
в
повышении
эффективности
общественного производства; даны методические и
практические
рекомендации
по
организации
производственно-хозяйственной
деятельности
государственно-кооперативных предприятий.

565. Кирилюк Е. В.
Оптимизация производственных планов и мощности
предприятия в условиях рыночной экономики : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Кирилюк Елена Владимировна
– Х., 1991. – 200 с. – Библиогр. : с. 189–200
Предложена концепция текущего и перспективного
планирования
производства
для
предприятий,
действующих в условиях рыночных отношений ;
определены и научно обоснованы адекватные рыночному
хозяйственному механизму критерии оптимальности
деятельности пред предприятий различных форм
собственности ; разработаны и практически реализованы
модели оптимизации производственной программы и
производственных,
ресурсов
предприятия,
соответствующие зкономико-правовым отношениям,
возникающим в условиях рынка.

566. Нгуен, Тхи Ныонг
Хозрасчет отделов заводоуправления в новых условиях
хозяйствования (на примере машиностроительных
предприятий) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Нгуен,
Тхи Ныонг – Х., 1991. – 132 с. – Библиогр. : с. 121–132
Определены новые функции отделов и служб
заводоуправления в условиях перехода к рыночным
отношениями
и
доказана
экономическая
целесообразность и необходимость широкого применения
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хозрасчетных методов в организации их работы;
выявлены основные причины все ещё бытующей
уравниловки в оплате труда работников отделов
заводоуправления из-за не научной обоснованности
системы материального стимулирования, а также
рекомендованы меры по её устранению.

567. Нгуен, Динь До
Рост эффективности промышленного производства в
условиях арендной формы хозрасчета : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Нгуен, Динь До – Х., 1991. – 139 с. –
Библиогр. : с. 126–139
Проанализировано экономическое значение и показано
место арендных отношений в системе смешанной
экономики; определен и научно обоснован обобщающий
показатель
оценки
эффективности
производства,
учитывающий особенности затрат на капитал в рыночной
экономике; построена формула расчета санкций при
аренде; предложен метод расчета коэффициента качества
работы подразделений в условиях аренды.

568. Раевнева Е. В.
Оценка функционирования системы управления
производством : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Раевнева Елена Валентиновна – Х., 1991. – 125 с. –
Библиогр. : с. 117–124
Обоснован
перечень
технико-экономических
показателей функционирования системы управления
производством; разработан алгоритм комплексной
количественной оценки функционирования системы;
осуществлена
группировка
состояний
системы
управления о помощью методов многомерного анализа,
для построения шкалы развития системы; разработана
схема формирования прогнозирования комплексной
оценки качества функционирования системы управления.

569. Топорков А. И.
Организация и стимулирование ремонтных работ (на
примере коксохимических предприятий) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Топорков Анатолий Иванович – Х.,
1991. – 125 с. – Библиогр. : с. 118–125
Предложено
оценивать
эффективность
работы
ремонтников с позиций интересов основных цехов ;
разработана экономико-математическая модель для
нормирования конечных результатов труда ремонтного
персонала ; рекомендована к применению шкала оплаты
труда с учетом снижения простоев оборудования по вине
ремонтников.
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570. Фан, Тхи Тхуан
Внутрипроизводственный хозрасчет в условиях перехода
к рыночной экономике : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Фан, Тхи Тхуан – Х., 1991. – 143 с. – Библиогр. : с. 131–
143
Предложены
принципы
перестройки
системы
внутрипроизводственного хозрасчета в соответствия с
новыми условиями функционирования предприятия ;
разработаны
типовые
модели
организации
внутрипроизводственного хозрасчета для разных типов
производств; конкретизированы модели хозрасчета,
соответствующие
организационно
техническим
особенностям структурних подразделения и имеющимся
условиям для внедрения хозрасчета; установлены метопы
комплексной
оценки
выполнения
хозрасчетных
показателей.

571. Щербак В. Г.
Экономическое обоснование целесообразности
проведения капитального ремонта и модернизации
оборудования в машиностроении : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Щербак Валерия Геннадьевна – Х., 1991. – 192 с.
– Библиогр. : с. 185–192
Уточнена
экономическая
сущность
понятий
"капитальный ремонт" и "модернизация" оборудования ;
предложена более совершенная классификация основных
видов, направлений, форм проведения и социальноэкономических
последствий
от
выполнения
модернизации действующего оборудования; на основе
сформулированного
экономического
критерия
разработана методика выбора наиболее эффективного
варианта возмещения износа устаревшего оборудования.

572. Ялдин И. В.
Организация технологического оснащения
машиностроительного производства : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Ялдин Игорь Владимирович – Х., 1991. –
179 с. – Библиогр. : с. 142–153
Теоретически обоснованы принципы формирования и
предложена схема проведения анализа и рационализации
системы организации технологического оснащения
машиностроительного производства с использованием
методологии
функционально-стоимостного
анализа;
разработан механизм функционирования системы
организации технологического оснащения и предложена
его
декомпозиция;
предложены
методические
рекомендации
по
созданию
противозатратного
экономического
механизма
системы
организации
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технологического
производства.

оснащения

машиностроительного

1992
573. Абдель, Моталиб Али Ибнауф
Анализ структурных особенностей многоукладной
экономики (на примере Республики Судан) : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.05 / Абдель, Моталиб Али Ибнауф – Х.,
1992. – 281 с. – Библиогр. : с. 154–163
Разработан новый подход к исследованию структуры
экономической системы национальной экономики, ее
отраслей,
секторов,
связей
между
отдельными
предприятиями и т.д., в основе которого качественный
анализ,
выполняемый
строго
формализованными
методами;
предложен
показатель,
позволяющий
оценивать структурную сложность экономических систем
на основе связей, существующих между элементами,
составляющими
систему
(например,
между
предприятиями,
отраслями
промышленности,
предприятиями и источниками сырья, ресурсов,
предприятиями и потребителями и т.д.)

574. Васюренко О. В.
Механизм эффективного включения работника в систему
внешнеэкономической деятельности предприятия в
условиях рыночной экономики : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Васюренко Олег Владимирович – Х., 1992. – 142
с. – Библиогр. : с. 128– 138
Определены основные тенденции развития процесса
формирования рыночных отношений применительно к
современным условиям ; уточнен ряд положений,
касающихся характеристик рыночной экономики. В
частности, предложена классификация рынка в
зависимости от состояния конкуренции ; выявлена
необходимость
совершенствования
системы
стимулирования внешнеэкономической деятельности
предприятий как важнейшей предпосылки успешной
интеграции Украины в мировую экономическую систему.

575. Гавва В. Н.
Исследование и обоснование параметров испытательных
машин на основе оптимизации их технико-экономических
показателей (на примере машин для испытаний материалов
и конструкций на растяжение : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Гавва Владимир Николаевич – Х., 1992. – 162 с.
– Библиогр. : с. 149–162
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Обобщены теоретические и методические подходы к
оценке экономической эффективности испытательной
техники; обоснован критерий оптимизации параметров
испытательных машин; разработаны экономикоматематические модели, позволяющие в ходе разработки
технического задания на проектирование испытательной
машины определять предполагаемую полную
себестоимость её изготовления, затраты на НИОКР и
годовые издержки на эксплуатацию машины и другие
затраты.

576. Журавлева И. В.
Резервы повышения использования производственного
потенциала промышленного предприятия : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Журавлева Ирина Викторовна – Х.,
1992. – 112 с. – Библиогр. : с. 102–112
Доказана необходимость комплексного подхода к
оценке
резервов
вхождения
предприятия
в
горизонтальные экономические связи; установлены
резервы эффективной адаптации предприятия к внешней
экономической среде с помощью разработанной системы
экономико-статистических
моделей;
выделены
внутренние
факторы,
определяющие
целостность
производственного потенциала предприятия; обоснованы
методические положения по оценке резервов повышения
гибкости производственного потенциала предприятия.

577. Кривцун Л. А.
Организация оперативного управления производством на
основе концепции маркетинга (на примере предприятий
машиностроения) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Кривцун Лариса Анатольевна – Х., 1992. – 181 с. –
Библиогр. : с. 161–174
Теоретически обоснована необходимость создания
гибких систем оперативного управления производством
на
основе
концепции
маркетинга;
исследована
зависимость интенсивности выпуска изделий от этапов
жизненных циклов товаров на рынке; разработана
методика расчета параметров календарного планирования
производственного
процесса
с
учетом
фактора
неопределенности; предложены алгоритмы расчетов
параметров календарного планирования по стадиям
технологического
маршрута
о
использованием
морфологического анализа.
218

578. Ле, Тхи Хонг Фыонг
Применение маркетинга в управлении производством на
промышленных предприятиях : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Ле, Тхи Хонг Фьюнг – Х., 1992. – 165 с. –
Библиогр. : с. 133–144
Уточнена сущность маркетинга на современном этапе
его развития как единство теории и практики нового
подхода к управлению хозяйственной деятельностью на
макроуровне
народного
хозяйства;
показана
необходимость и возможность применения маркетинга в
условиях перехода к рыночной экономике на Украине и
во Вьетнаме; предложен маркетинговый подход к
определению понятая конкурентоспособности продукции,
а также к группировке определяющих ее факторов.

579. Малышев А. В.
Совершенствование внутрипроизводственного
хозрасчета при коллективной форме организации труда (на
примере инструментальных цехов предприятий
электротехнической промышленности) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Малышев Александр Владимирович – Х.,
1992. – 133 с. – Библиогр. : с. 124–133
Выявлены
направления
развития
устойчиво
функционирующих
производственных
коллективов
работников ИЦ в условиях переходного периода развития
рыночной экономики страны; предложения по доведению
комплексных сдельных норм и расценок до ведущих
укрупнено-комплексных бригад, обладающих правом
самостоятельного распределения работ и денежных
средств как внутри бригады, так и между бригадамисмежниками.

580. Мбоко, Бьенвеню
Стимулирование эффективного использования и
обновления технологического оборудования предприятий :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Мбоко, Бьенвеню – Х.,
1992. – 176 с. – Библиогр. : с. 160–176
Уточнена классификация форм, методов и направлений
обновления
основных
производственных
фондов;
уточнена
схема
кругооборота
основных
производственных фондов ; исследовано влияние
ускоренной
амортизации
на
возможности
самофинансирования
предприятия;
обоснована
классификация способов ускорения амортизации.

581. Нгуен, Дак Зи
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Оптимизация производственной мощности угольных
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Нгуен,
Дак Зи – Х., 1992. – 140 с. – Библиогр. : с. 126–140
Уточнены понятия производственной мощности и
оптимальной производственной мощности в условиях
рыночной
экономики;
обоснована
структура
воспроизводственных
затрат
в
оптимизации
производственной мощности угольных предприятий;
выявлена
структура
процесса
формирования
производственной мощности угольных предприятий;
обоснован критерий оптимальности в задаче оптимизации
производственной мощности.

582. Охаджи, Кеннет Озоемена
Эффективность ресурсосбережения в машиностроении :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Охаджи, Кеннет
Озоемена – Х., 1992 . – 198 с. – Библиогр. : с. 173–184
Исследованы системы обеспечения предприятий
ресурсами через маркетинговую деятельность в условиях
рыночных отношений; обобщен опыт биржевой
деятельности в Нигерии и странах СНГ; разработана
прогнозирующая модель материалоемкости товарной
продукции с учетом влияющих на нее факторов; процент
охвата бригадной формой организации и стимулирования
труда ; удельный вес НОВОЙ продукции В общем объеме
ее выпуска , коэффициент сменности ; потери от брака в
процентах к себестоимости товарной продукции
удельный
вес
активной
части
основных
производственных фондов .

583. Пальчик Е. И.
Развитие предприятий (объединений) на основе
использования новых форм хозяйствования : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Пальчик Елена Ивановна – Х., 1992.
– 24 с. – Библиогр. : с. 23–24
Определено содержание и сформулированы основные
принципы работы предприятия в условиях арендных
отношений, разработаны и практически реализованы
методические рекомендации по переводу цехов и отделов
предприятия на арендный подряд с последующей
приватизацией; обоснована система стимулирования
работы
хозрасчетных
арендных
подразделений;
предложен методический подход к формированию
организационного
механизма
управления
технологической подготовкой производства.

584. Шубина С. В.
Эффективность использования материалов и
ресурсосбережение в машиностроительном производстве :
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дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Шубина Светлана
Валентиновна – Х., 1992. – 163 с. – Библиогр. : с. 154–163
Исследованы вопросы структурной перестройки
машиностроения в условиях рыночных отношений с
точки зрения объективной необходимости разработки и
внедрения прогрессивных, мало- и безотходных
технологий,
энергосберегающего
оборудования,
эффективных заменителей дорогостоящего сырья и
материалов, более полного использования вторичных
ресурсов и отходов производства; проанализировано
влияние новых технологий, управления, организации
производства и труда на материалоемкость продукции;
разработана прогнозирующая модель материалоемкости
продукции.

1993
585. Алиев, Ровшан Назим Оглы
Маркетинг в системе экономии ресурсов : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.05 / Алиев, Ровшан Назим Оглы – Х.,
1993 – 172 с. – Библиогр. : с. 155–164
Обосновано
стратегическое
направление
маркетинговой
деятельности
по
обеспечению
предприятий ресурсами в условиях рыночных отношений
с учетом повышения эффективности деятельности
производства; исследованы структура и динамика
материальных затрат, а также их влияние на
эффективность производства; рассмотрена концепция
анализа и учета требований покупателей, конкретного
сегмента рынка в производстве новой продукции,
комплектующих изделий, проката.

586. Ву, Хи Зыонг
Исследование трудового вклада цехов, подразделений в
конечные результаты производства : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Ву, Хи Зьюнг – Х., 1993. – 209 с. –
Библиогр. : с. 148–159
Уточнено и дополнено содержание принципов и
предпосылок
развития
внутрипроизводственных
отношений
в
условиях
рыночной
экономики;
установлено, что материальное стимулирование цехов,
структурных подразделений на химических предприятиях
за прошедшее время было недостаточно связано с их
конечными результатами, а лишь отражало в некоторой
степени показатели количественного выполнения плана
производства; разработана методика определения частных
и обобщающих коэффициентов трудового вклада
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структурных подразделений в конечные результаты
работы предприятия.

587. Губарев А. О.
Маркетинговая стратегия в системе эффективного
использования оборудования : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Губарев Александр Олегович – Х., 1993. – 146 с.
– Библиогр. : с. 129–141
Обоснована необходимость маркетинговой стратегии в
процессе
обновления
оборудования;
исследовано
состояние оборудования, определены тенденции его
обновления; рассмотрено влияние на использование
оборудований режима работы предприятий; предложены
методы определения оптимальных сроков службы
оборудования, исследованы возможности его замены и
фирменного обслуживания.

588. Гюрьяй, Эрдал
Экономико-математические модели выпуска и развития
производства промышленной продукции бытового
назначения : дис. ... канд. экон. наук: : 08.00.13 / Гюрьяй,
Эрдал – Х., 1993. – 200 с. – Библиогр. : с. 184–201
На основании анализа существующих разработок по
проблеме бизнес-паланирования и стратегического
управления разработана схема, отражающая основные
этапы-формирования
бизнес-плана.
Разработаны
экономико-математические модели выпуска и развития
производства
продукции,
в
которых
отражены
особенности производства промышленной продукции
бытового
назначения,
позволяющие
формировать
производственное задание. Разработан метод оценки
выполнения производственного задания и проведен
качественный анализ решения при формировании
производственного задания.

589. Еке, Рапхаел Окечукву
Проблемы и пути интенсификации производства в
промышленности (машиностроение) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Еке, Рапхаел Окечукву – Х., 1993. – 156 с.
– Библиогр. : с. 148–156
Исследованы пути интенсификации промышленного
производства, на основе чего определены конкретные
направления интенсификации производства с учетом
рыночных отношений; предложен комплексный подход к
исследованию влияния ИЛ! и других факторов на
интенсификацию
промышленного
производства;
установлено влияние многообразия форм собственности
на ускорение темпов экономического развития;
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разработаны частные и интегральные показатели уровня
интенсификации промышленного производства.

590. Заруцкая Т.В.
Моделирование механизма стратегического
планирования дискретного производства (на примере
машиностроительного производства) : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.13 / Заруцкая Татьяна Владимировна – Х.,
1993. – 163 с. – Библиогр. : с. 157–163
Обгрунтовано необхідність впровадження механізму
стратегічного планування, забезпечуючого ефективне
управління підприємством в умовах ринку; виявлені
характеристики підприємства, які повинні враховуватися
при стратегічному плануванні; науково обгрунтовані
принципи побудови системи стратегічного планування;
систематизовані завдання стратегічного планування 1
запропонована
модульно-алгоритмічна
структура
системи.

591. Казбан Н. А.
Обоснование стратегии предприятия в условиях
перехода к рынку : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Казбан Николай Алексеевич – Х., 1993. – 141 с. –
Библиогр. : с. 134–141
Уточнено
содержание
этапов
стратегического
планирования предприятий, включая их взаимосвязи, а
также внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование стратегии в условиях отечественного
варианта перехода к рынку; на основе анализа реальных
налоговых систем выявлены особенности, которые
стимулируют и дестимулируют различные типы
стратегий и сделан вывод о необходимости и пути
совершенствования этих систем; предложены критерии
поисков новых направлений деятельности предприятия и
отбора
конкретных
изделий
при
определении
номенклатуры выпуска.

592. Клименко Е. Н.
Резервы инновационных процессов на промышленном
предприятии : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Клименко
Елена Николаевна – Х., 1993. – 148 с. – Библиогр. : с. 139–
148
Определены основные направления установления
резервов инновационных процессов на промышленном
предприятии; предложен механизм формирования
информационной
базы
к
анализу
резервов
инновационных процессов; обоснован порядок анализа
резервов
субъективного
фактора
инновационной
деятельности предприятия; даны рекомендации к анализу
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резервов организации инновационного процесса на
промышленном предприятии; предложена методика
оценки потенциала восприимчивости к нововведениям
коллектива предприятия.

593. Колела, Жан Поль
Резервы повышения эффективности использования
оборудования : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Колела,
Жан Поль – Х., 1993. – 169 с. – Библиогр. : с. 157–169
Обоснована необходимость приоритетного развития
машиностроительного комплекса; исследована структура
основных фондов и их динамика; определены основные
направления использования оборудования, анализ
производственного потенциала Конго; показана роль
маркетинговой стратегии в системе эффективности
использования оборудования; исследованы вопросы
обновления оборудования, амортизации и реконструкции,
организации ремонта и обслуживания

594. Колодизев О. Н.
Организация подготовки производства новых изделий
машиностроения : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Колодизев Олег Николаевич – Х., 1993. – 158 с. –
Библиогр. : с. 150–158
Уточнена система показателей оценки технической
готовности предприятия к освоению новых изделий;
предложен комплексный подход к процессу организации
технологической
подготовки
производства
новых
изделий, основанный на использовании программноцелевого метода; разработаны рекомендации по развитию
структуры служб подготовки производства с учетом
требований
рыночных
отношений.;
осуществлено
моделирование процесса организации технологической
подготовки производства на основе функциональкостоимостного анализа.

595. Коротич Е. Б.
Механизм приватизации промышленных предприятий :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Коротич Елена
Борисовна – Х., 1993. – 167 с. – Библиогр. : с. 159–167
Уточнены
сущность
и
содержание
процесса
приватизации, его место в установлении оптимального
соотношения различных форм собственности; раскрыто
понятие механизма приватизации и предложена его
структура; разработана комплексная характеристика
существующих форм хозяйствования; предложено против
инфляционный
механизм
индексации
стоимости
государственного имущества на момент внесения средств
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юридическим или физическим лицом, получает его в
собственность.

596. Лемар, Насир Ахмад
Экономические методы управления научно-техническим
развитием машиностроительного предприятия : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Лемар, Насир Ахмад – Х., 1993
– 109 с. – Библиогр. : с. 101–109
Исследована эффективность основных направлений
научно- технического развития предприятий, выявлены
закономерности ее изменения; разработана экономикоматематическая модель оптимизации распределения
средств по направлениям научно-технического развития
предприятия,
которая
одновременно
учитывает
различную эффективность затрат по различным
направлениям, динамичность соотношения направлений
по уровню их эффективности, ограниченность действий
по каждому из направлений и общую ограниченность в
средствах на научно-техническое развитие предприятия.

597. Мельников О. С.
Математические модели и алгоритмы формирования
активних стратегий ценообразования : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.13 / Мельников Олег Станиславович – Х.,
1993. – 156 с. – Библиогр. : с. 134–140
Предложена оригинальная методика сопоставления
стратегий
ценообразования
на
базе
принципа
стохастического доминирования; получены необходимые
и достаточные условия эффективности стратегий
ценообразования; разработаны алгоритмы синтеза М, К и
Р-оптимальных стратегий ценообразования для задач
реализации неделимой партии продукции, связанных с
фиксированным
или
случайным
количеством
покупателей, а также для пуассоновский модели
обслуживания покупателей; разработан алгоритм синтеза
М-оптимальной стратегии ценообразования для задачи
реализации произвольно делимой партии продукции.

598. Одоемелан, Мосес Мгбеодичинма
Ресурсосбережение в условиях рыночных отношений :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Одоемелан, Мосес
Мгбеодичинма – Х., 1993. – 176 с. – Библиогр. : с. 156–162
Обоснованы методы экономического стимулирования
ресурсосбережения в условиях рынка; изучены структура
и динамика ресурсопотребления в промышленности
Нигерии, выявлены основные резервы ресурсосбережения
в горно-добывающей промышленности; рассмотрен опыт
применения методов "точно вовремя" и логистики в
решении вопросов ресурсосбережения; разработана
225

прогнозирующая модель материалоемкости с учетом
влияющих на нее факторов.

599. Олалейе, Самуэль Оласоде
Организация маркетинговой деятельности на
промышленных предприятиях : дис. ... канд. экон. наук :
80.00.05 / Олалейе, Самуэль Оласоде – Х., 1993. – 157 с. –
Библиогр. : с. 147–157
Автором уточнена сущность отдельных основных
понятий маркетинга и вскрыты тенденции его развития в
современных условиях стран СНГ и Нигерии; обобщены
научные разработки по функциям управления и функциям
маркетинга и предложено более обоснованное деление
маркетинговой деятельности на отдельные работы конкретные функции маркетинга; разработаны типовые
маркетинговые организационные структуры управления
предприятиями разных форм - единоличных (ЕП), полных
(ПТ) и командитных (КТ) товариществ, акционерных
обществ (АО), обществ с ограниченной (ОсОО) и
дополнительной (ОсДО) ответственностью, объединений
типа концерна.

600. Онвука, Браун Еке
Эффективность использования трудовых ресурсов
Нигерии в условиях индустриализации : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Онвука, Браун Еке – Х., 1993. – 148 с. –
Библиогр. : с. 138–148
Сформулирована и решена комплексная задача
системного исследования развития трудовых ресурсов и
индустриализации
Нигерии.
на
макроуровне
и
микроуровне экономики; доказана важность ориентации
развития индустриализации на социальный критерий повышение занятости трудовых ресурсов страны;
определены подхода к оценке трудовых ресурсов,
индустриализации, трудового потенциала, техникоэкономического
уроки
производства;
выявлены
особенности организации рынка труда, его сегментации
для обеспечения предприятия квалифицированной
рабочей силой.

601. Петренко В. Л.
Модели и методы адаптивного планирования в
производственно-экономических системах : дис. ... док.
экон. наук : 08.00.13 / Петренко Владимир Леонидович –
Донецк, 1993. – 358 с. – Библиогр. : с. 300–322
Предложены
концепция
построения
системы
адаптивного
планирования,
которая
обеспечивает
наиболее эффективную реакцию ВЭС на изменения
условий реализации планов, на нововведения и
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маневрирования
в
проведении
инновационных
мероприятий; механизм процессов пассивной и активной
адаптации планов; система моделей формирования
оптимальной области маневрирования и адаптивных
качеств плана при изменении его целевых установок;
модели реализации адаптивных качеств планов в процессе
распределения и гибкой корректировки и методы
формирования автономных планов; методы и модели
синхронизации производства в системе адаптивного
планирования в условиях рынка.

602. Тарасов В. И.
Планирование и рациональная организация работы
железнодорожного транспорта металлургических
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Тарасов
Виктор Иванович – Х., 1993. – 192 с. – Библиогр. : с. 158–
168
Исследовано
комплексное
влияние
наиболее
существенных
технико-технологических
и
организационных факторов на продолжительность
оборота магистральных вагонов на предприятиях;
предложена система организации ритмичной поставки
железорудного сырья рационально подобранными
маршрута
под
ускоренную
выгрузку
на
вагоноопрокидывателях,
позволяющая
увеличить
пропускную способность участков выгрузки; предложена
модель расчета показателей транспортного обслуживания
и координации работы на участках «агломерационные
машины - бункерная эстакада доменного цеха».

603. Яковлева Г. Э.
Повышение научной обоснованности управления
материальными ресурсами на предприятиях
машиностроения в современных условиях : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Яковлева Галина Эдуардовна – Х.,
1993. – 181 с. – Библиогр. : с. 172–181
Обоснованы выводы о необходимости повышения роли
управления материальными ресурсами в условиях
становления
рыночных
отношений;
обоснована
объективная необходимость осуществления структурной
перестройки экономики как важного направления
повышения эффективности использования материальных
ресурсов;
разработана
схема
основных
видов
хозяйственных ситуаций осуществления закупки для
промышленных нужд; предложена модель принятия
решений о закупках товаров промышленного назначения.
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1994
604. Бормотова М. В.
Стимулирование повышения эффективности
производства (на примере машиностроения) : дис. ... канд.
экон. наук 08.00.05 / Бормотова Марина Валентиновна –
Х., 1994. – 160 с. – Библиогр. : с. 140–148
Уточнено понятие "экономический интерес", обоснован
тезис о приоритете в современных экономических
условиях коллективных, и еще в большей степени личных
интересов; исследовано влияние изменения объекта
налогообложения прибыли или дохода на экономическую
деятельность предприятия в условиях нестабильности
налоговой »системы; дано развернутое обоснование
использования прибыли как объекта налогообложения;

605. Жидченко Е. В.
Управление организационно-техническим уровнем
угольного производства : дис. ... канд. экон. наук 08.00.05 /
Жидченко Елена Викторовна – Х., 1994. – 133 с. –
Библиогр. : с. 123–133
Предложена методика расчетов частных и обобщенных
показателей
организационно-технического
уровня
производства с использованием стандартизации влияния
внешних и внутренних факторов; использованы
методические приемы математико - статистического
анализа
для
оценки
влияния
организационнотехнического уровня производства на его конечные
последствия; конкретизирована методика использования
инвестиций для воспроизведения очистных работ с
учетом влияния основных факторов и временного лага;

606. Зайцева И. С.
Организационные факторы повышения эффективности
ремонтного производства в современных условиях : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Зайцева Ирина Сергеевна – Х.,
1994. – 125 с. – Библиогр. : с. 115–124
Показана роль организации ремонтного производства в
повышении
его
эффективности;
обоснована
целенаправленная программа деятельности производства
в области ремонта и технического обслуживания
оборудования с учетом требований системного подхода и
принципов программно-целевых методов; предложен
методический подход к формированию состава и
структуры парка технологического оборудования на
основе своевременного и качественного его обновления.

607. Заруба В. Я.
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Мотивационные процедури распределения ресурсов и
проведения торгов : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.13 /
Заруба В. Я. – Х., 1994. – 297 с. – Библиогр. : с. 286–297
Обоснована возможность применения корректных в
теоретико-игровом понимании мотивационных процедур
к более широкому - по сравнению с ранее
рассмотренными в теории - класса математических
моделей
организационных
систем,
описывающих
производственные возможности и интересы элементов,
информированность центра. Это позволяет рассматривать
более адекватные постановки конкретных задач.
Определены и исследованы схемы преобразования
процедур активного планирования с различными
моделями информационного взаимодействия. Найдено
условие "потенциальной замкнутости", которой должна
удовлетворять
процедура
с заданным
составом
используемых данных и моделью взасмодисння для того,
чтобы ей отвечали эквивалентные по результатам
планирования процедуры с любыми другими составами
данных и моделью взасмодействия.

608. Колодизева Т. А.
Влияние маркетинговой стратегии предприятия на
экономию материалов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Колодизева Татьяна Александровна – Х., 1994. – 175 с. –
Библиогр. : с. 167–175
Уточнена роль маркетинга в разработке резервов
ресурсосбережения на предприятиях; определены условия
согласования оптимальной области маневрирования
материальными
ресурсами
с
производственной
программой предприятия; проанализированы последствия
разрыва хозяйственных связей между странами СНД с
точки зрения обеспеченности материальными ресурсами;
разработаны практические предложения по применению
принципов логистики в управлении внутризаводскими
материальными потоками;

609. Литвиненко Е. Д.
Обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции в
условиях формирования рыночных отношений : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Литвиненко Елена Демьяновна
– Х., 1994 – 150 с. – Библиогр. : с. 141–150
Предложено новое понятие "конкурентоспособное
качество", раскрыто содержания этого понятия и показано
его влияние на повышение эффективности управления
качеством продукции на предприятии; выполнено
комплексное исследование и оценка факторов, влияющих
на управление качеством изготавливаемых изделий;
определена значительность и вес каждого из основных
229

факторов,
влияющих
на
управление
качеством
продукции; определен и обоснован путь достижения, в
минимальные сроки, при минимальных затратах,
высокого качества продукции на уровне международного
стандарта ICO серии 9000.

610. Лукашев С. В.
Развитие акционерной формы разгосударствления
собственности : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 /
Лукашев Сергей Валерьевич – Х., 1994. – 164 с. –
Библиогр. : с. 157–164
Защищаются
методические
рекомендации
по
обеспечению финансовои~устойчивости акционерного
предприятия, совершенствованию структуры рынка
ценных бумаг и его функционирования. Обоснованы
преимущества разгосударствления предприятий путем
акционирования, исследовано состояние зарубежного и
отечественного фондовых рынков, предложен и
реализован методический подход к обоснованному
установлению стоимости имущества и уставного капитала
акционерного общества на основе совершенствования
финансового
учета,
разработаны
показатели,
определяющие состояние фондового рынка.

611. Ольховиков О. В.
Организационно-економические аспекты использования
лизинга при переходе экономики Украины к рынку : дис. ...
канд. экон. наук : 08.00.05 / Ольховиков Олег
Владимирович – Х., 1994. – 171 с. – Библиогр. : с. 149–152
Данная работа является одним из первых научных
исследований по вопросам лизинга, которые проводятся в
Украине.
Проработан
ряд
аналитических
и
методологических
вопросов,
которые
касаются
основопологающих сторон лизинговой деятельности, а
именно: проанализированы особенности лизинга, его
преимущества и недостатки, в отношении экономики
переходного периода и его правовой основы, а также
возможности
лизинга
для
решения
проблем,
возникающих в стране с экономикой рыночной типа;
предложена системная классификация лизинговых
операций.

612. Тонгазара, Алэн Суманафи
Управление производственной программой в условиях
функционирования предприятий с изменяющимися
приоритетами взаимодействия : дис. ...канд. экон. наук :
08.00.05 / Тонгазара, Алэн Суманафи – Х., 1994. – 116 с. –
Библиогр. : с. 108–116
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Разработана и исследована модель производственной
системы
во
взаимосвязи
с
производственными
мощностями и резервами, поставщиками сырья и
материалов, приоритетами заказов; роанализированы
экономические
проблемы
резервирования
производственных
систем
во
взаимосвязи
с
исследованием
производственных
мощностей;
предложена
методика
оценки
функционирования
производственной системы, основанная на определении
пропускной способности производственной системы и
резервов производственных ресурсов всех типов.

613. Шилина Ю. А.
Прогнозирование в системе менеджмента производства :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Шилина Юлия
Анатольевна – Х., 1994. – 162 с. – Библиогр. : с. 148–162
Работа содержит теоретическое обоснование и научноприкладную
разработку
комплексной
методики
проведения краткосрочных прогнозных исследований
производственной деятельности предприятий. Методика
включает экспертную систему прогнозирования развития
внешней среды и факторно-аналитическую модель
прогнозирования
производственного
потенциала
предприятий.

614. Шум М. А.
Управление производственным потенциалом
предприятий (на примере машиностроения) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.05 / Шум Михаил Анатольевич – Х.,
1994. – 142 с. – Библиогр. : с. 127–142
Раскрыта сущность производственного потенциала
машиностроительного предприятия в условиях рыночных
отношений; исследованы и обоснованы направления
изменения
производственного
потенциала
машиностроительных предприятий в соответствии с
потребностями
рынка;
разработан
вопрос
сбалансирования
производственных
мощностей,
разработаны показатели измерения эффективности их
использования; проведен анализ возрастного состава по
группам технологического оборудования на некоторых
машиностроительных предприятиях.

1995
615. Аводумила В. А.
Эффективность методов управления предприятием в
условиях рынка : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 /
Аводумила Виктор Адебайо – Х., 1995. – 174 с. –
Библиогр. : с. 141–148
231

В диссертации рассмотрены программные направления
развития управления в условиях перехода к рынку,
предложены
типовые
маркетинговые
структуры
управления для крупной металлургической корпорации
Нигерии, разработаны методические рекомендации по
развитию и применению экономических методов
управления ~ учетом форм собственности, предложены
методические разработки по применению банка методов и
моделей в процессе принятия экономических и
управленческих решений.

616. Белозор В. В.
Управление материально-техническим снабжением в
условиях перехода к рынку (на примере угольной
промышленности) : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 /
Белозоров Виктор Васильевич – Х., 1995. – 144 с. –
Библиогр. : с. 115–120
Работа содержит теоретические и практические
рекомендации по планированию и управлению
материально-техническим снабжением и внедрению
рыночных форм организационно- экономического и
финансового хозяйствования. Установлена взаимосвязь
форм
и
организационной
структуры
МТС
с
осуществляемыми
ими
функциями.
Обоснованы
важнейшие
направления
развития
хозрасчетных
отношений при маркетинговой стратегии развития
производства.

617. Бриль М. С.
Создание и функционирование совместных предприятий
: дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Бриль Михаил
Сергеевич – Х., 1995. – 155 с. – Библиогр. : с. 146 –155
Защищается 4 научных работы, которые содержат
теоретические
исследования.
Установлено,
что
совместные предприятия являются экономической
системой, которая в условиях рынка претерпевает существенные изменения. Разработанные в диссертации
теоретические положения и практические рекомендации
будут способствовать развитию экономической системы
совместных предприятий в условиях рынка в Украине,
позволят обоснованно оценивать их деятельность и своевременно устранять существующие недостатки.

618. Васюренко А. В.
Издержки обращения и резервы их снижения в рыночной
экономике : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Васюренко
Александр Владимирович – Х., 1995. – 174 с. – Библиогр. :
с. 148–158
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Защищаются
методические
рекомендации
по
выявлению и использованию резервов снижения издержек
обращения предприятий. Обоснованы экономическая
сущность, место и роль их в условиях рыночной
экономики; исследованы состав, номенклатура, структура
и динамика, дополнена классификация; предложен и
реализован
подход
к
внедрению
принципов
маркетинговой
стратегии;
разработана
методика
формирования гибкой системы цен на услуги; предложена
схема рациональных маршрутов перевозок грузов;
разработана
двухуровневая
система
организации
материального стимулирования труда работников
складского хозяйства.

619. Величко М. А.
Оптимизация плана производства кокса в условиях
перехода к рыночной системе : дис. ... канд. экон. наук :
08.03.02 / Величко Марина Анатольевна – Днепропетровск,
1995. – 158 с. – Библиогр. : с. 124–131
Защищаются четыре научные работы, которые
содержат теоретические исследования, посвященные
одной из важнейших проблем, стоящих перед
коксохимическими предприятиями Украины, проблеме
эффективности производства и конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Разработанные в диссертации
теоретические положения и практические рекомендации
позволят
повысить
эффективность
планирования
производства кокса в условиях рынка, позволят
обоснованно оценивать деятельность коксохимических
предприятий с учетом многочисленных технологических,
экономических и других аспектов.

620. Гатоматис, Панагиотис
Информационная поддержка принятия маркетинговых
решений : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.03 / Гатоматис,
Панагиотис. – Х., 1995. – 164 с. – Библиогр. : с. 150–164
В диссертации рассмотрены следующие задачи:
проанализирована сущность современных концепций
маркетинга; выделены основные проблемы, требующие
первостепенного решения при переводе предприятий на
управление по концепции маркетинга; изучены
возможности и выявлены пути направления информации
в MKIS; изучены возможности и сформулированы
научно-методические положения по вопросам организационного
регламентирования
работы
службы
маркетинга на предприятии; проанализирована сущность
сбора информации и контроля деятельности предприятия
по реализации продукции и изучены возможности
создания ценообразующего комплекса в рамках MKIS.
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621. Горошко Е. М.
Образование и использование амортизационного фонда
предприятий в рыночных условиях : дис. ... канд. экон.
наук / Горошко Елена Михайловна – Х., 1995. – 175 с. –
Библиогр. : с. 165–175
Защищаются научные положения, которые содержат
теоретические исследования в области повышения
эффективности воспроизводства основных фондов
предприятий. Доказана целесообразность использования
показателя нынешней стоимости амортизационного
фонда при оценке эффективности замены основных
фондов. Разработана методика расчета амортизационных
отчислений в условиях инфляции.

622. Даас, Ахмад
Сбытовая деятельность предприятия в условиях
формирования рыночной среды (на примере Сирии) : дис.
... канд. экон. наук : 08.06.03 / Даас, Ахмад – Х., 1995. – 167
с. – Библиогр. : с. 155–167
В диссертации рассмотрены следующие вопросы:
проанализирована сущность маркетинга как современной
управленческой концепции; определены критерии выбора
предприятием оптимальной маркетинговой стратегии;
рассмотрены проблемы создания системы поддержки
сбытовых решений на предприятии; показано место
исследований
сбыта
в
системе
маркетинговых
исследований; изучены особенности изучения спроса на
новую продукцию; проанализирована взаимосвязь спроса
и конкурентоспособности продукции; предложена
методика выбора сбытовой концепции; обращено
внимание на особенности сбыта продукции на мировом
рынке; показано место системы “паблик рилейшнз” в
системе управления сбытом.

623. Доронин А. В.
Развитие экономического потенциала предприятия на
основе инновационного менеджмента : дис. ... канд. экон.
наук : 08.06.02 / Доронин А. В. – Х., 1995. – 139 с. –
Библиогр. : с. 131–139
Защищаются
методические
рекомендации
по
установлению резервов восстановления динамики
экономических процессов предприятия через развитие
инновационного потенциала их менеджмента. Обоснована
необходимость
управления
воспроизводственными
процессами предприятия, предложена схема поэтапного
управляемого выхода из кризиса на основе развития
способности менеджеров к предпринимательству.
Предложен и реализован подход к выделению
существенной
совокупности
трудовых
мотивов
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менеджеров; разработан способ комплексной оценки
системы менеджмента предприятия, ее инновационного
потенциала.

624. Зима А. Г.
Активизация человеческого фактора в процессе
управления производством на промышленном
предприятии : дис. ... канд. экон. наук 08.06.02 / Зима
Александр Григорьевич – Х., 1995. – 190 с. – Библиогр. : с.
164–171
Защищаются методические и методологические
рекомендации по активизации человеческого фактора с
помощью составляющих компонентов и моделей условий
деятельности на предприятии. Обоснованы принципы и
стратегия взаимоотношения человеческого фактора с
производственными
показателями
предприятия,
выделены и исследованы ограничения, мешающие
развитию
коллектива,
исследованы
факторы,
непосредственно влияющие на трудовую и социальную
активность человека, разработана модель возникновения
несчастного случая на производстве, предложена
классификация факторов, влияющих на эффективность
управленческой деятельности на предприятии.

625. Котляров Е. И.
Направления совершенствования углеснабжения
коксохимического предприятия : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.01 / Котляров Евгений Иванович – Х., 1995. – 150 с. –
Библиогр. : с. 139–150
Защищаются
рекомендации
по
организации
взаимоотношений рыночного типа между предприятиями
угольной
и
коксохимической
промышленности.
Разработки автора охватывают все основные элементы
системы углеснабжения коксохимических предприятий:
организационную структуру управления углеснабжением,
порядок
планирования,
учета
и
оперативного
регулирования поставок, формы государственного
регулирования работы угольной промышленности,
правовые взаимоотношения, порядок ценообразования и
взаиморасчетов.

626. Лыу, Тхань Там
Ресурсосбережение на химических предприятиях в
условиях рыночных отношений : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.01 / Лыу, Тхань Там – Х., 1995. – 157 с. – Библиогр. :
с.147–157
Уточнено понятие ресурсосбережения и раскрыта его
роль в повышении эффективности производства в
условиях
рынка.
Проанализировано
состояние
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ресурсопотребления на предприятиях. Разработана
комплексная методика учета и анализа использования
материальных ресурсов. Обоснованы новые принципы
подхода к определению прогрессивных норм расхода
материальных ресурсов и разработана экономикоматематическая модель их расчета. Предложена методика
стимулирования
ресурсосбережения.
Произведены
расчеты по увязке производственной, природоохранной и
ресурсосберегающей деятельности в единую систему
хозяйствования.

627. Мабана, Эме Марта
Структурно-функциональные преобразования в системе
управления предприятием : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.02 / Мабана, Эме Марта – Х., 1995. – 150 с. –
Библиогр. : с. 141–150
Исследованы объективные предпосылки развития
систем управления предприятиями. Сформулированы
основные
принципы
осуществления
структурнофункциональных
преобразований.
Использован
ситуационный подход к установлению приоритетных
направлений
развития
функций
управления
и
реорганизации структуры. Разработаны методические
основы осуществления структурно-функциональных
преобразований,
ориентированных
на
стратегию
развития. Обоснованы предложения по использованию
резервов повышения экономичности управления.

628. Маду, Теофилус Осиначи
Оценка эффективности капитальных вложений на
промышленных предприятиях в условиях рыночной
экономики : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Маду,
Теофилус Осиначит – Х., 1995. – 183 с. – Библиогр. : с. 174
–183
В работе проанализировано экономическое положение
предприятий Нигерии, обосновано значение нефтедобычи
в ее экономике. Предложены методики оценки
эффективности инвестиций на предприятиях в условиях
рынка. Рассмотрено влияние инфляции на эффективность
капитальных вложений и предложены меры по ее
сдерживанию. Результаты исследований апробированы и
внедрены на Харьковском велосипедном заводе и
металлургической компании «Аджокута» Нигерия.

629. Огиенко С. А.
Проблемы обеспечения предприятий топливноэнергетическими и материальными ресурсами : дис. ...
канд. экон. наук : 08.06.01 / Огиенко Светлана Алексеевна
– Х., 1995. – 155 с. – Библиогр. : с. 142–155
236

Защищаются теоретические и практические разработки
по выявлению, и использованию резервов улучшения
обеспечения предприятий топливно-энергетическими и
материальными ресурсами. Обоснована необходимость
использования маркетинговой стратегии, нормативной
базы, ФСА, логистики з решении запросов ресурсосбережения. Предложены методы контроля договоров,
запасов, работы складского хозяйства, издержек
обращения.

630. Омифидипе, Мурайна Гбенга
Повышение эффективности использования капитальных
вложений : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Омифидипе,
Мурайна Гбенга – Х., 1995. – 151 с. – Библиогр. : с. 142–
151
В диссертации рассмотрена роль капитальных
вложений в расширенном воспроизводстве, вскрыты
тенденции различных источников финансирования
капитальных вложений в условиях рынка. Предложены
научные разработки по применению ускоренной
амортизации по финансированию капитальных вложений,
а также новые макроэкономические подходы к
инвестиционной
политике
Нигерии.
Разработаны
экономические модели прогнозирования эффективности
капитальных
вложений
и
макроэкономических
параметров инвестиционной деятельности Нигерии.
Результаты исследований внедрены на Харьковском
велосипедном заводе и “Lever brothers Ltd” Нигерия.

631. Павлова М. В.
Резервы саморазвития промышленных предприятий в
условиях становления рыночных отношений : дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.02 / Павлова Марина Владимировна – Х.,
1995. – 150 с. – Библиогр. : с. 140–150
Защищаются методические рекомендации по поиску и
способам оценки использования внутренних резервов
деятельности
промышленных
предприятий
путем
повышения качества
управления с целью их
эффективного
развития
в
переходный
период.
Сформулирован состав актуальных потребностей предприятия и предложен способ их измерения, реализован
методический подход к выделению существенной
совокупности целей предприятия для обеспечения
управления его саморазвитием, разработаны рекомендации по формированию комплексной ориентации
управления предприятием.

632. Пальчик О. Н.
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Использование внешних и внутренних факторов
повышения прибыли предприятия : дис. ... канд. экон. наук
08.06.01 / Пальчик Олег Николаевич – Х., 1995. – 137 с. –
Библиогр. : с. 130–137
Защищаются методические и методологические
рекомендации по увеличению прибыльности предприятий
в условиях перехода к рыночным отношениям.
Установлено: усиление влияния внешних факторов
(окружающей среды) на прибыльность предприятия в
условиях нестабильности экономического положения
Украины, уточнены функции прибыли, предложена и
реализована
система
управления
прибыльностью
предприятия.

633. Пасько М. И.
Организация и проведение маркетинговых исследований
на предприятии : дис. ... канд. экон. наук 08.06.03 / Пасько
Марина Ивановна – Х., 1995. – 143 с. – Библиогр. : с. 119–
124
В диссертации на основе изучения и анализа
теоретических вопросов организации и проведения
маркетинговых исследований выделены фазы процесса
развития и применения маркетинга на предприятиях
Украины; рекомендован подход к выбору направления
структурного построения маркетинговых исследований ;
разработаны методические подходы к организации и
проведению
маркетинговых
исследований
на
предприятии. Обоснован выбор масштабов выборочного
обследования,
исходя
из
допустимой
точности
результатов маркетингового исследования. Предложен
методический подход к оценке и формированию
производственной программы предприятия на основании
изучения тенденций в изменении потребительского
спроса.

634. Пенская И. А.
Управление трудовыми ресурсами на промышленных
предприятиях : дис. ... канд. экон. наук 08.06.02 / Пенская
– Ирина Александровна – Х., 1995. – 167 с. – Библиогр. : с.
157–167

635. Рева В. В.
Методы поэтапной оптимизации организационной
структуры производственно-экономической системы : дис.
... канд. экон. наук : 08.03.02 / Рева Валерия Вячеславовна –
Х., 1995. – 163 с. – Библиогр. : с. 159–163
Защищаются теоретические и практические разработки
по
проблеме
организационного
проектирования
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производственно-экономических
систем
(ПЭС).
Разработанные в диссертации метода позволяют
проводить многовариантные расчеты организационной
структуры ПЭС и обеспечивают реализацию механизма
поэтапной оптимизации организационной структуры.
Отличительной особенностью методов является то, что
они позволяют группировать элементы, описанные как
количественными так и качественными признаками, и
решать задачи большой размерности.

636. Рябченко Е. П.
Развитие экономической системы предприятия в
условиях рынка : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 /
Рябченко Елена Петровна – Х., 1995 – 194 с. – Библиогр. :
с. 162–168
Защищается 5 научных работ, которые содержат
теоретическое
исследование.
Установлено,
что
предприятие является экономической системой, которая в
условиях рынка претерпевает существенные изменения.
Разработанные в диссертации теоретические положения и
практические рекомендации будут способствовать
развитие экономической системы предприятия в условиях
рынка, позволят обоснованно оценивать влияние внешних
и внутренних Факторов развития и своевременно на них
реагировать.

637. Скорынин Р. Г.
Системное управление затратами в черной металлургии
в условиях рынка : дис. ... канд. экон. наук 08.06.01 /
Скорынин Руслан Геннадьевич – Х., 1995. – 165 с. –
Библиогр. : с. 153–161
Защищаются научные положения, которые содержат теоретические
исследования
в
области
снижения
затратности
металлургического
производства.
Установлено, что разделение предприятия на центры
ответственности за уровень затрат способствует
рационализации системы управления себестоимостью
продукции. Доказана целесообразность деления учета
затрат на внешнюю и внутреннюю составляющие для
более объективного анализа величины себестоимости.

638. Терехова Н. Э.
Материальное стимулирование продуктивности труда на
промышленных предприятиях : дис. ... канд. экон. наук
08.06.01 / Терехова Надежда Эдуардовна – Х., 1995. – 126
с. – Библиогр. : с. 122–126
Защищаются методические положения и методические
рекомендации по оценке индивидуального вклада
работника, предложенной министерству машиностроения,
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военно-промышленного комплекса и конверсии Украины.
Обоснована гибкие системы оплаты и стимулирования
труда работников на примере оптико-механизмов
производства.
Исследованы
организационные
и
социально-экономические условия для Формирования
систем оплаты и механизмов стимулирования труда
работников на предприятиях различных форм собственности.

639. Томилин Н. А.
Механизм функционирования совместных предприяий в
процессе рыночных преобразований экономики Украины :
дис. ...канд. экон. наук : 08.06.01 / Томилин Николай
Александрович – Х., 1995. – 154 с. – Библиогр. : с. 148– 154
Работа. посвящена вопросам разработки элементов
эффективного механизма функционирования совместных
предприятий, включающего принципы взаимоотношений
партнёров, оценку их деятельности и способы
распределения прибыли между ними. С этой целью
проведен анализ зарубежного и отечественного опыта
создания и функционирования совместных предприятий
во всём многообразии их правовых и организационных
форм, анализ отечественной и законодательной базы.

640. Точ, Чан Кресна
Стратегия деятельности предприятия в условиях рынка :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Точ, Чан Кресна – Х.,
1995. – 147 с. – Библиогр. : с. 140–147
Излагаются теоретические и методические основы
разработки и реализации стратегии предприятий в
условиях рынка. Предложены стратегические решения,
позволяющие предприятию достичь поставленных целей.
Разработана методика определения вклада подразделения
и общие результаты деятельности предприятия.
Обоснована необходимость применения методики
определения уровня и динамики производительности
труда, позволяющей исключить влияние инфляции.

641. Шунявцова С.
Управление инновационными процессами : дис. ... канд.
экон. наук 08.06.02 / Шунявцова Соня – Х., 1995. – 176 с. –
Библиогр. : с. 166–176
Рассматриваются
проблема
функционирования
инновационных процессов (ИП) и три их фазы: инвенция,
ее реализация и превращение в инновацию, диффузия
инновации, а также два класса механизмов отбора:
адаптационный и бифуркационный, определяющие
качество развития ИП. Проведена схема обобщенной
модели ИП. Анализируются проблема формирования
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научно-технического
потенциала
Украины
национальной инновационной способности.

и

1996
642. Бережная Е. Б.
Повышение эфективности распределения прибыли в
условиях информационных технологий на предприятиях
машиностроения : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 /
Бережная Елена Борисовна – Х., 1996. – 138 с. – Библиогр.
: с. 124–133
В работе защищаются методологические рекомендации
по определению оптимального сочетания уровня качества
трудовых ресурсов и уровня внедряемой техники и
информационной технологии с целью максимизации
прибыли предприятия. Исследованы изменения в составе,
структуре и требованиях к образованию и квалификации
работников
на
предприятиях
машиностроения,
использующих информационные технологии. Установлено, что рост образовательной мобильности
трудовых ресурсов является необходимым условием
успешного внедрения информационных технологий и
эффективного
функционирования
предприятия.
Разработана методика определения стоимостной оценки
качества трудовых ресурсов предприятия.

643. Воинова Т. С.
Эффективность использования оборотных средств в
незавершенном производстве машиностроительных
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Воинова
Татьяна Сергеевна – Х., 1996. – 188 с. – Библиогр. : с. 144–
155
Защищаются
теоретические
исследования
и
методические
рекомендации
по
повышению
эффективности использования оборотных средств в
незавершенном производстве в условиях рыночной
трансформации экономики Украины. Разработаны
методика
нормирования
оборотных
средств
в
незавершенном производстве для опытных, новых и предприятий,
осваивающих
новые
производственные
мощности,
методические
рекомендации
по
стимулированию работников з повышении эффективности использования оборотных средств. Предложен
методический подход а внедрению принципов маркетинга
в
сферу
регулирования
оборотных
средств.
Предложенные рекомендации доведены до практического
внедрения
на
ряде
харьковских
предприятий
машиностроения.
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644. Глушок Т. И.
Резервы развития адаптивных структур управления
подготовкой производства : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.02 / Глушок Татьяна Ивановна – Х., 1996. – 162 с. –
Библиогр. : с. 147–162
Защищаются
методические
рекомендации
по
выявлению и использованию резервов развития
адаптивных
структур
управления
подготовкой
производства в условиях формирования рыночной среды.
Исследована связь инновационного процесса с переходом
предприятий к стратегии диверсификации. Обоснована
интегрирующая роль маркетинга на всех стадиях
подготовки производства. Разработаны методические
рекомендации по формированию адаптивных структур
управления подготовкой производства на основе блочноматричного моделирования. Предложена методика оценки
уровня ритмичности работы їх подразделений в процессе
подготовки производства.

645. Данько Т. В.
Организация планирования международного маркетинга
на промышленном предприятии : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.03 / Данько Тарас Владимирович – 1996. – 142 с. –
Библиогр. : с. 129–135
Защищается комплексная методика организации
планирования
международного
маркетинга
на
промышленных предприятиях, осуществляющих сбыт
своей продукции за рубежом в современных условиях.
Разработаны принципы и алгоритм создания системы
планирования
международного
маркетинга
на
промышленных предприятиях. Исследована эволюция
систем планирования международного маркетинга.
Обоснована
система
факторов,
влияющих
на
функционирование
системы
планирования
международного, маркетинга, и определен характер их
воздействия.

646. Дробязко Л. В.
Маркетинговое стратегическое планирование
производства на предприятии : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.03 / Дробязко Людмила Васильевна – Х., 1996. – 141
с. – Библиогр. : с. 132–140
Защищается методический подход к прогнозированию
потребности в лекарственных препаратах. Выявлены
тенденции развития производства лекарственных средств
на перспективу по фармакотерапевтическим группам с
учетом структуры заболеваемости населения. Предложена
классификация
методов
прогнозирования
при
определении
потребности
в
препаратах
по
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фармакотерапевтическим
группам.
Рекомендован
основной
показатель эффективности научнотехнических
мероприятий
на
предприятиях
фармацевтической промышленности, характеризующийся
приростом продукции за счет повышения технического
уровня производства. Предложен методический подход к
определению социально-экономического эффекта от
создания новых лекарственных средств, учитывающий
сопутствующий эффект при их использовании.

647. Канте, Марианн
Совершенствование системы управления производством
и поставками продукции в условиях рыночных отношений
: дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Канте, Марианн. – Х.,
1996. – 196 с. – Библиогр. : с. 185–196
В диссертации рассмотрены основные направления
развития управления производством и поставками
продукции, разработаны методические рекомендации по
применению в производстве принципа «точно вовремя».
Использован ситуационный подход к установлению
приоритетных направлений развития функций управления
производством в условиях рыночных отношений.

648. Касинов В. И.
Управление процессом функционирования малых
творческих коллективов на предприятии : [дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.02] / Касинов Виталий Иванович – Х.,
1996. – 135 с. – Библиогр. : с. 125–135
Защищаются
принципиальные
положения
и
методические подходы к формированию и обеспечению
функционирования малых творческих коллективов на
всех иерархических уровнях управления предприятием.
Обосновано понятие "малый творческий коллектив1’ как
организационная форма развития и реализации
творческих способностей работников. Определены
принципиальные положения преобразования системы
управления предприятием в условиях функционирования
совокупности малых творческих коллективов. Предложен
методический подход к оценке состояния объективных и
субъективных
факторов,
определяющих
условия
организации МТК. Выявлены основные изменения в
системе и процессе управления, обусловленные
деятельностью МТК.

649. Качала М. В.
Управление запасами материально-технических ресурсов
: дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Качала Михаил
Васильевич – Х., 1996. – 155 с. – Библиогр. : с. 146–155
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Защищаются
теоретические
исследования
и
методические
рекомендации
по
повышению
эффективности управления запасами материальнотехнических ресурсов в условиях рыночных отношений в
Украине. Исследованы особенности формирования
производственных запасов предприятий в условиях ранка,
дополнена методика определения их норм на основе
использования принципов маркетинговой стратегии,
разработана методика оптимизации работы складских
комплексов
с
учетом
особенностей
движения
материальных потоков, дополнена іклассификация
издержек обращения, более полно отражающая
их
назначение и содержание.

650. Коваленко В. А.
Управление производственными экономическими
системами с применением финансового мониторингамента
: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Коваленко Виталий
Алексеевич – Х., 1996. – 165 с. – Библиогр. : с. 156–165
Защищаются научные положения, которые содержат
исследования в области применения финансового
мониторинга в системе менеджмента предприятия.
Доказана
целесообразность
создания
системы
финансового мониторинга на предприятии, разработаны
составляющие его основу методики для учета и обработки
нечетких данных, учета воздействия инфляции,
определения связей между финансовыми показателями.

651. Комарист Е. И.
Организация ценовой работы на предприятии : дис. ...
канд. экон. наук : 08.06.03 / Комарист Елена Ивановна – Х.,
1996. – 207 с. – Библиогр. : с. 194–207
Защищаются
методические
рекомендации
по
реорганизации
ценовой
работы
предприятия
в
соответствии с концепцией маркетинга. Предложены
типовые структуры ценовых подразделений служб
маркетинга, организационно-регламентирующие акты их
деятельности и метод расчета численности работников в
соответствии с условиями конкретного производства.
Сформулированы методические рекомендации по
выполнению аналитической, прогнозной и плановой
работ в ценообразовании. Предложена методика
определения оптимального уровня цен в различных
областях ценовой работы и при использовании разных
маркетинговых средств.

652. Крутько Т. П.
Оптимизация экономических отношений предприятия и
естественной монополии (на примере предприятий
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водоснабжения) : дис. ... канд. экон. наук / Крутько Татьяна
Петровна – Х., 1996. – 134 с. – Библиогр. : с. 125– 134
Защищаются теоретические и практические разработки
по проблеме оптимизации экономических отношений
промышленных предприятий и естественной монополии.
Разработанные модели позволяют определять параметры
деятельности объектов исследования, максимизирующие
их
прибыли,
общую
прибыль
отдельного
территориального
образования.
Усовершенствован
механизм
государственного
регулирования
ценообразования продукции монополий. Предложен
программно-аппаратный
комплекс
решения
разработанных оптимизационных задач.

653. Маренич А. И.
Управление конкурентоспособностью предприятия : дис.
... канд. экон. наук : 08.06.02 / Маренич Анатолий
Иванович – Х., 1996. – 176 с. – Библиогр. : с. 165–176
Защищаются методические рекомендации по оценке и
управлению
"уровнем
конкурентоспособности
предприятия. Обоснована необходимость количественной
оценки уровня конкурентоспособности предприятия,
предложен
поэтапный
алгоритм
оценки
конкурентоспособности предприятия и анализа резервов
ее развития. Предложена и реализована модель
прогнозирования уровня конкурентоспособности и
сформулированы методические рекомендации по ее
использованию. Разработан механизм формирования базы
статистических данных для обеспечения управления
конкурентоспособностью предприятия.

654. Марущенко В. А.
Маркетинговое обеспечение деятельности предприятия в
условиях перехода к рынку : дис. ... канд. экон. наук /
Марущенко Виктор Андреевич – Х., 1996. – 152 с. –
Библиогр. : с. 146–152
Защищаются
теоретические
и
методические
рекомендации
по
маркетинговому
обеспечению
деятельности предприятий. Исследованы изменения в
стратегии предприятия при переходе к рынку. Проведен
исторический анализ и уточнено понятие маркетинг.
Обоснованы принципы формирования оптимального
плана предприятия в условиях переходного периода.

655. Мехеда Н. Г.
Аналіз і прогнозування виробничо-господарських
ситуацій на машинобудівних підприємствах : дис. ... канд.
екон. наук : 08.06.02 / Мехеда Наталія Григорівна – Х.,
1996. – 130 с. – Библиогр. : с. 122–130
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Защищаются теоретические и практические разработки
по
совершенствованию
механизма
принятия
управленческих решений в условиях дестабилизирующего
влияния
помех.
Определены
классификационные
признаки помех и осуществлена их группировка.
Предложены правила количественной оценки производственно-хозяйственной ситуации (ПХС). Определены
модели прогнозирования ПХС. Разработан механизм
выбора управляющего комплекса на основе анализа ПХС.
Предложены правила построения системы поддержки
принятия решений.

656. Мороз И. В.
Реорганизация управления в процессе создания
холдинговых компаний : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 /
Мороз Игорь Васильевич – Х., 1996. – 154 с. – Библиогр. :
с. 143–154
Защищаются
принципиальные
положения
и
методические подходы к преобразованию систем
управления действующими предприятиями в процессе
создания на основе их разукрупнения холдинговых
компаний.
Обосновано
влияние
децентрализации
управления предприятием на процесс повышения
гибкости систем управления. Разработана и апробирована
методика анализа организационных и социальноэкономических условий создания холдинговых компаний.
Предложен методический подход к построению
структуры управления холдинговой компанией, основных
организационных и экономических связей. Рекомендован
комплекс мер по нейтрализации индивидуального и
группового сопротивления реорганизации.

657. Оспищев В. И.
Экономика и управление производственными запасами
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Оспищев
Вячеслав Иванович – Х., 1996. – 182 с. – Библиогр. : с. 136
–146
Защищаются 15 научных работ, которые содержат
теоретические
исследования
и
методические
рекомендации по управленим производственными
запасами предприятий. Разработаны маркетинговая
стратегия управления производственными запасами,
модель
нормирования производственных запасов,
методика определения норм производственных запасов
горной
массыОбосновывается
целесообразность
системного подхода к управлению производственными
запасами- Предложенные рекомендации доведены до
практического
внедрения
на
предприятиях
промышленности нерудных материалов Украины,
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приводятся данные об эффективности внедрения системы
управления производственными запасами.

658. Притыченко Т. И.
Прогнозирование конъюнктуры рынка низковольтных
аппаратов : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.03 / Притыченко
Тамара Ивановна – Х., 1996. – 202 с. – Библиогр. : с. 167–
174
В диссертации на основе теоретического анализа
вопросов
изучения
экономической
конъюнктуры
уточнено
понятие
экономической
конъюнктуры;
обоснована система показателей, характеризующих
конъюнктуру, с выделением обобщающих и частных;
приведена схема анализа и прогноза конъюнктуры
товарных
рынков.
Обоснованы
методы
для
прогнозирования показателей конъюнктуры рынка
низковольтных аппаратов. Составлен прогноз показателей
конъюнктуры но одной из групп аппаратов.

659. Салыгина Н. В.
Методы оценки производственных возможностей
корпорации при формировании стратегического и бизнеспланов : дис. ... канд. экон. наук : 08.03.02 / Салыгина
Наталья Васильевна – Х., 1996. – 241 с. – Библиогр. : с. 195
–197
В диссертации разработаны модели и алгоритмы,
позволяющие оценить производственные возможности
корпорации при разработке стратегических и бизнес
планов. Особенностью моделей является наличие в них
координирующих переменных, отражающих характер
внутрикорпоративных связей при производстве изделий.
что обусловлено сильной технологической зависимостью
предприятий корпорации, а также соотношений,
отражающих деятельность корпорации в рыночных
условиях. Разработаны методы оценки реализуемости
стратегического
и
бизнес
планов
на
основе
последовательной проверки условий их выполнимости.

660. Соколова Л. В.
Организационно-экономическая система адаптации
предприятий к рыночным условиям хозяйствования : дис.
... док. экон. наук : 08.06.02 / Соколова Людмила
Васильевна – Х., 1996. – 405 с. – Библиогр. : с. 352–373
Защищаются научные положения, которые содержат
исследования в области функционирования предприятий
в условиях формирующихся рынков. Установлено, что
для экономики переходного периода характерна
адаптация
хозяйствующих
субъектов
рынка.
Разработанные в диссертации теоретические положения и
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практические рекомендации способствуют обеспечению
конкурентоспособности предприятий, организации их
маркетинговой деятельности, формированию ценовой,
рекламной и финансовой политики.

661. Сушко Л. Н.
Повышение эффективности использования
информационных ресурсов в системе менеджмента
предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Сушко
Лариса Николаевна – Х., 1996. – 209 с. – Библиогр. : с. 150
–160
На основе изучения и анализа теоретических вопросов
развития
информационного
потенциала
системы
управления предприятием обоснована необходимость
введения в действие ресурса предприимчивости
менеджеров; разработаны подходы к качественноколичественной оценке традиционного и предпринимательского стиля управления предприятием; определен
порядок составления соционической карты коллектива и
методика работы с ней; сформированы порядок и
критерии выделения коммерческой тайны и "ноу-хау"
предприятия и организации их зашиты; предложены
рекомендации по интенсификации информационного
обмена в процессе деловых переговоров.

662. Сычева Е. Е.
Повышение эффективности работы проектных
организаций на основе концепции инжиниринга : дис. ...
канд. экон. наук : 08.06.02 / Сычева Елена Евгеньевна – Х.,
1996. – 170 с. – Библиогр. : с. 150–158
Рассмотрены основные направления повышения
эффективности деятельности проектных организаций и
выявлены основные особенности адаптации концепции
инжиниринга для решения широкого круга экономических задач. На основе функционально-стоимостного
анализа с учетом опыта зарубежного инжиниринга
разработана методика создания эффективной структуры
управления производственно-финансовой деятельностью
проектной
организации.
Предложены
принципы
оптимизации деятельности проектной организации на
инжиниринговой основе.

663. Украинский А. В.
Планирование реализационной деятельности
предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 /
Украинский Андрей Валентинович – Х., 1996. – 180 с. –
Библогр. : с. 166–180
Определены общие условия изменения характера и
форм реализационной деятельности предприятия в
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процессе рыночного реформирования; обоснована роль
реализации
в
управлении
воспроизводственным
процессом
предприятия;
выявлено
влияние
разгосударствления экономики на изменение характера и
форм планирования реализационной деятельности предприятия;
исследована
возможность
и
значение
использования
зарубежного
опыта
планирования
реализационной деятельности предприятия; обобщены
основные задачи, которые в современных условиях должны быть отражены в бизнес-плане предприятия.

1997
664. Азаренкова Г. М.
Эффективность управления материальными ресурсами в
условиях рынк : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Азаренкова Галина Михайловна – Х., 1997. – 181 с. –
Библиогр. : с. 154–163
Захищаються результати теоретичних досліджень і
методичні рекомендації щодо підвищення ефективності
управління
матеріальними
ресурсами
в
умовах
становлення ринкових відносин в Україні. У роботі
теоретично
обґрунтований
розгляд
управління
матеріально-технічним
забезпеченням
як
засіб
збалансування попиту та пропозиції на товар;
запропоноване застосування методів логістики для
раціоналізації матеріальних потоків і запасів; визначені та
класифіковані втрати машинобудівних підприємств, які
виникають внаслідок нераціонального управління
матеріальними ресурсами; розроблена методика оцінки
інтенсивності
використання
потенціалу
системи
управління матеріальними ресурсами; обґрунтовано
напрямки екологізації виробництва в Україні.

665. Аль-Ваккад, Сами Мох'д
Исследование резервов экономии материальных
ресурсов : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Аль-Ваккад,
Сами Мох'д – Х., 1997. – 172 с. – Библиогр. : с. 161–172
Защищаются теоретические и практические разработки
по выявлению резервов экономии материальных
ресурсов. Обобщен опыт работы предприятий по
экономии
материальных
ресурсов.
Обоснована
необходимость использования маркетинговой стратегии
при решении вопросов снижения материалоемкости,
обеспечения экономии ресурсов и реализации продукции.
Исследовано
влияние
качества
материалов
на
конкурентоспособность продукции. Предложены формы
договорных
отношений
между
предприятиями;
рассмотрены экологические вопросы.
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666. Арефьева Е. В.
Методологические проблемы управления и организации
функционирования интегрированных производственных
систем : дис. ... док-ра экон. наук : 08.06.02 / Арефьева
Елена Владимировна – Х., 1997. – 455 с. – Библиогр. : с.
394–420
Дисертація присвячена проблемам, методологічним
розробкам, теоретичним дослідженням в області
управління та організації функціонування інтегрованої
виробничої системи. Запропоновано поняття, визначено
економічну сутність категорії "інтегрована виробнича
система”. Розроблено теоретичні основи формування
організаційної структури управління. Запропоновано
концептуальні засади державного регулювання розвитку
виробництва.
Розроблено
основи
функціонування
інтегрованих виробничих систем на основі моделі
формування
стратегії,
маркетингової
діяльності,
організаційних систем управління, зовнішньоекономічної
та інвестиційної діяльності.

667. Астахова И. Э.
Управление конкурентноспособностью изделий : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.02 / Астахова Ирина Эдуардовна –
Х., 1997. – 176 с. – Библиогр. : с. 169–176
У дисертації розглянуто питання підвищення
конкурентоздатності технічно складних товарів народного
споживання. Обґрунтована кількісна оцінка факторів, що
її визначають. Розроблена методика розрахунку за
економічними критеріями оптимального значення
тривалості гарантійного строку обслуговування з
використанням
синтезованої
імітаційної
моделі.
Пропонується
двоконтурна
система
управління
конкурентоздатністю
виробів
на
промислових
підприємствах.

668. Данько Н. И.
Модели оценки и выбора целевого сегмента рынка в
маркетинговой системе предприятия : дис. ... канд. экон.
наук : 08.03.02 / Данько Наталья Ивановна– 1997. – 145 с. –
Библиогр. : с. 107–115
Защищается
экономико-математическая
модель,
включающая в себя анализ покупательского поведения,
выбор на его основе сегментационной переменной,
разбиение рынка на сегменты, оценку и выбор целевого
рынка, а также оценку объема сбыта на нем. Разработаны
алгоритм определения системы показателей для оценки и
выбора целевого сегмента рынка на основе априорного
анализа и множественного корреляционного анализа и
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алгоритм оценки и выбора целевого рынка на основании
методов многомерного анализа. Практическое значение
разработок состоит в том, что их реализация позволяет
повысить правильность и оперативность принимаемых
решений по управлению комплексом маркетинга, что, в
свою очередь, будет способствовать повышению
эффективности функционирования предприятия.

669. Дикань Н. В.
Организационно-экономические условия развития
экспортного производства : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.01 / Дикань Наталья Владимировна – Х., 1997. – 208
с. – Библиогр. : с. 144–162
Захищаються теоретичні положення і методичні
рекомендації по підвищенню ефективності розвитку
експортного виробництва в умовах трансформації
економічної системи України. Досліджено структурні
зміни економіки під впливом політики по відношенню до
експорту; проведено аналіз стану якості та його впливу на
конкурентоспроможність
експортної
продукції;
запропоновано систему забезпечення високої якості;
розроблено
маркетингову
стратегію
організації
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємства;
доповнено класифікацію витрат на забезпечення якості
продукції га її конкурентоспроможності; запропоновано
методи
вдосконалення
системи
матеріального
стимулювання експортного виробництва.

670. Дубровина Н. А.
Экономико-математическое моделирование финансового
механизма обязательного медицинского страхования : дис.
... канд. экон. наук : 08.03.02 / Дубровина Надежда
Анатольевна – Х., 1997. – 186 с. – Библиогр. : с. 180–186
Рассмотрены основные принципы создания системы
обязательного медицинского страхования на Украине.
Предложена концепция финансового механизма системы
обязательного медицинского страхования. Определен
состав задач и функций управления финансовыми
процессами
по
обязательному
медицинскому
страхованию на различных уровнях (государственном,
региональном, местном). Разработан комплекс моделей
финансового механизма и его внешней среды.
Разработаны и предложены модели денежных потоков,
представленные в виде конечно-разностных уравнений и
отражающие возможности управления финансовыми
ресурсами на различных уровнях. Предложена методика
согласования управляющих параметров в комплексе этих
моделей для нахождения приемлемых вариантов.

671. Зиновьева Л. А.
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Использование стратегического маркетинга на
предприятиях военно-промышленного комплекса в
условиях конверсии и перехода к рынку : дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.02 / Зиновьева Лариса Анатольевна – Х.,
1997. – 156 с. – Библиогр. : с. 137–148
В дисертації на основі вивчення та аналізу теоретичних
питань і результатів практичних досліджень розроблені
рекомендації застосування стратегічного маркетингу на
підприємствах
військово-промислового
комплексу
України в умовах конверсії; запропоновано методику
розробки
стратегічних
маркетингових
програм;
розроблені
науково-прикладні
рекомендації
по
проведенню ринкової сегментації ринку товарів і
запропоновано підхід щодо розробки рекламної стратегії
підприємства на основі ідентифікації споживачів цільових
сегментів.

672. Зиновьев И. Ф.
Региональные аспекты кадрового менеджмента : дис. ...
канд. экон. наук : 08.06.02 / Зиновьев Игорь Феликсович –
Симферополь, 1997. – 148 с. – Библиогр. : с. 137–148
В диссертации проанализировано состояние кадрового
менеджмента в агропромышленном комплексе Крыма.
Обоснованы конкретные направления совершенствования
кадрового менеджмента в .системе АПК в условиях
перехода
к
рыночной
экономике.
Критическое
рассмотрение результатов исследования позволяет
сделать вывод о реальности механизмов кадрового
менеджмента,
научной
обоснованности
данных
рекомендаций, реальности использования предложений
автора.

673. Иванов Ю. Б.
Организационно-экономические проблемы обеспечения
конкурентоспособности промышленных предприятий в
условиях формирования рыночных отношений : дис. ... дра экон. наук : 08.06.01 / Иванов Юрий Борисович – Х.,
1997. – 339 с. – Библиогр. : с. 318–339
Защищаются результаты теоретических исследований и
методологические разработки в области организационноэкономических
направлений
обеспечения
конкурентоспособности промышленных предприятий.
Исследована
экономическая
сущность
категории
“конкурентоспособность предприятия” и ее взаимосвязь с
другими категориями рыночной экономики. Разработаны
теоретические основы классификации факторов и
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принципы
исследования
конкурентоспособности
предприятия. Предложены теоретикометодологические
основы организации и управления устойчивостью хода
производственных процессов. Разработан комплекс
методических
рекомендаций
по
рациональной
организации материально-технического обеспечения
производственного
процесса,
использованию
материальных
ресурсов,
оценке
экономической
эффективности реструктуризации предприятий.

674. Колесниченко И. М.
Формы хозяйствования предприятия в рыночной
экономике : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 /
Колесниченко Ирина Михайловна – Х., 1997. – 160 с. –
Библиогр. : с. 151–160
Дисертація присвячено вирішенню питань, пов’язаних з
розвитком
організаційних
форм
господарювання
підприємств на сучасному етапі реформування економіки.
В роботі визначені потенційні можливості форм
господарювання та їх інтеграційних об'єднань у
підвищенні ефективності діяльності підприємств за
рахунок: впровадження науково обґрунтованої стратегії
реформування власності та організації інвестиційної
діяльності з використанням синергетичного підходу.
Розроблено алгоритм формування стратегії інвестиційної
діяльності підприємства. Запропоновано економікоматематичну модель дослідження впливу форми
господарювання підприємства на його Інвестиційну
активність та вибір ефективного напрямку вкладення
власних коштів. Обґрунтовано методичний підхід до
розробки
фінансового
розділу
бізнес-плану
інвестиційного проекту та управління його реалізацією за
допомогою імітаційного моделювання.

675. Курбатов К. Е.
Маркетинг и организационно-экономические условия
развития сбытовой деятельности в рыночных условиях :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.03 / Курбатов Константин
Евгеньевич – Х., 1997. – 184 с. – Библиогр. : с. 176–184
Раскрыта объективность изменения характера сбыта,
показаны его роль и место в процессе воспроизводства;
предложены рекомендации по формированию условий
развития сбытовой деятельности предприятий в условиях
рынка; обоснован маркетинговый подход к управлению
сбытовой деятельностью на предприятиях; раскрыта экономическая сущность и определены основные принципы
формирования затрат на маркетинговую деятельность;
предложены рекомендации по определению общего
уровня расходов на маркетинг предприятия; разработана
функциональная система показателей стратегических
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целей сбытовой деятельности; предложена система
моделей каналов сбыта продукции для оценки условий ее
реализации.

676. Мыца Е. В.
Управление трудовыми ресурсами на предприятиях :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Мыца Евгений
Викторович – Х., 1997. – 158 с. – Библиогр. : с. 145–158
Захищаються теоретичні положення та методичні
рекомендації по підвищенню ефективності управління
трудовими ресурсами в умовах трансформації економіки
України. Досліджено структурні зміни економіки та їх
вплив на структуру і форми використання трудових
ресурсів; проведено аналіз та обґрунтовано пропозиції по
використанню маркетингової стратегії як у підвищенні
навантаження
виробничих
потужностей,
так
1
використання трудових ресурсів; запропоновано нові
підходи до професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів; визначено як найбільш
ефективну форму навчання модульну систему, а також
використання
ділових
ігор
безпосередньо
на
підприємствах; доповнено методичні підходи до
організації комплексних бригад з урахуванням випуску
продукції заданої номенклатури.

677. Орлов С. П.
Стимулирование инвестиционной деятельности
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Орлов
Сергей Петрович – Х., 1997. – 139 с. – Библиогр. : с. 131–
139
В дисертації надані рекомендації щодо комплексного
використання обґрунтованої індексації вартості основних
фондів в умовах високих темпів інфляції і прискореної
амортизації
з
метою
поширення
інвестиційних
можливостей підприємств Розроблена методика оцінки
економічного ефекту для підприємства від прискореної
амортизації,
а
також
система
матеріального
стимулювання робітників підприємства за участь в
інноваційній діяльності. Обґрунтовано рекомендації по
удосконаленню системи амортизації, впровадженої в
Україні з 01.07.1997 р.

678. Полякова О. Ю.
Методы качественного анализа организационных
структур производственно-экономических систем : дис. ...
канд. экон. наук : 08.03.02 / Полякова Ольга Юрьевна – Х.,
1997. – 179 с. – Библиогр. : с. 174–179
На основании структурного моделирования процессов
взаимодействия производственно-экономических систем
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(ПЭС) с рыночной средой определены понятия
устойчивости и чувствительности относительно внешней
среды и предложены методы оценки устойчивости,
опирающиеся на прогноз состояния внешней рыночной
среды. Предложена модель динамики рыночной среды,
основанная на оценке привлекательности областей
стратегических интересов предприятия для потребителей,
и метод оценки привлекательности. Анализ внутренних
возможностей развития структуры ПЭС осуществляется
на
основании
методов
кластерного
анализа.
Разработанные методы позволяют осуществить анализ
различных вариантов организационных структур как при
проектировании, так и в процессе их функционирования и
определить наиболее удовлетворительный вариант
структуры.

679. Пономаренко А. А.
Интенсификация производственных процессов на
промышленных предприятиях : дис. ... канд. экон. наук
:08.06.01 / Пономаренко Александр Александрович – Х.,
1997. – 161 с. – Библиогр. : с. 151–161
Защищаются теоретические положения и методические
рекомендации по использованию резервов развития
процессов
интенсификации
производства
на
предприятиях в условиях перехода к рынку. В работе
обоснованы главные критерии оценки уровня и динамики
интенсификации
производства
промышленного
предприятия. Сделан вывод о целесообразности и
особенностях теории “устойчивости" системы, по
отношению к анализу и управлению работой
коммерческого предприятия, в том числе в условиях
переходной
экономики.
Уточнена
классификация
предприятий с точки зрения их экономической
устойчивости. Обосновано понятие и определены
критерии оценки оптимальности технической базы
предприятия и разработаны рекомендации по их
усовершенствованию по отношению к условиям
современного состояния нашей экономики.

680. Проноза П. В.
Управление производственно-хозяйственными связями
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Проноза
Павел Владимирович – Х., 1997. – 149 с. + 9 с. – Библиогр.
: с. 1–9
Дисертація присвячена вирішенню питань, пов'язаних з
вдосконаленням управління виробничими зв'язками на
сучасному етапі з врахуванням маркетингової стратегії в
умовах реформування економіки. В роботі визначені
потенційні можливості вирішальних сторін виробничих
зв’язків
у
підвищенні
ефективності
діяльності
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підприємств по використанню виробничих потужностей
та гнучкості виробництва, матеріальних та фінансових
ресурсів за рахунок розробки науково обґрунтованої
маркетингової стратегії, пошуку матеріально-сировинних
ринків та ринків збуту продукції; вибору каналів
товаропотоків та підвищення ефективності реклами,
конкурентоспроможності продукції; визначення найбільш
ефективних елементів ринку та його сегментів; розвитку
зовнішньоекономічних зав'язків особливо на основі
постачання готової продукції та врахування екологічних
проблем, пов'язаних з експортно- імпортним постачанням.

681. Скоков С. Б.
Организация подготовки производства новой продукции
: дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Скоков Станислав
Борисович – Х., 1997. – 157 с. – Библиогр. : с. 150–157
Защищаются теоретические и практические разработки
по
совершенствованию
механизма
организации
подготовки производства в условиях многоукладной
экономики. Определены характерные особенности
организации подготовки производства в зависимости от
форм его организации. Разработаны методические
рекомендации по оценке готовности производства к
выпуску нового изделия и расчета длительности цикла
создания и освоения новых изделий. Представлены
рекомендации перехода к организации подготовки
производства методом оценки эффективности достижения
целей.

682. Соловьев В. В.
Экономические аспекты развития малого бизнеса : дис.
... канд. экон. наук : 08.06.01 / Соловьев Владислав
Владимирович – Х., 1997. – 179 с. – Библиогр. : с. 167–
179
Ha захист відносяться методичні рекомендації по
удосконаленню аналізу фінансового стану підприємств
малого бізнесу з метою їхнього ефективного розвитку в
перехідний період. Визначено підходи до прогнозування
оптимальних
господарських
рішень
в
умовах
невизначеності, сформульовано необхідність вивчення
проблем створення і розвитку малого бізнесу.

683. Українська Т. В.
Організаційно-економічні проблеми збутової діяльності
підприємства в умовах трансформаційної економіки : дис.
... канд. екон. наук : 08.06.02 / Українська Тетяна
Валентинівна – Х., 1997. – 144 с. – Бібліогр. : с. 133–144
Дисертацію
присвячено
розробці
теоретичних
положень та методичних підходів до організації збутової
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діяльності промислових підприємств в умовах їх
маркетингової орієнтації. Обґрунтовано закономірний
зв’язок між станом ринкових перетворень та організацією
маркетингової
діяльності,
виявлено
особливості
здійснення основних процесів механізму реалізації
продукції в трансформаційній економіці. Доведено
наявність в економіці України передумов вирівнювання
середньої норми прибутку у всіх галузях господарської
діяльності як одного з наслідків розвитку ринкових
відносин. Запропоновано методичні підходи до вирішення
організаційно-економічних проблем збутової діяльності.

684. Холодный Г. А.
Эффективность лизинга машин и оборудования : дис. ...
канд. экон. наук : 08.06.01 / Холодный Геннадий
Александрович – Х., 1997. – 163 с. – Библиогр. : с. 153– 163
В
диссертации
проанализированы
тенденции
расширения лизинга в мировой экономике и факторы,
тормозящие развитие лизинга в Украине. Выделены
основные факторы эффективности лизинга. Разработаны
методические подходы к расчету лизинговых платежей и
к определению эффективности лизинга машин и
оборудования.

685. Яременко О. Р.
Управление материальными ресурсами и их запасами на
предприятии : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Яременко
Оксана Романовна – Х., 1997. – 165 с. – Библиогр. : с. 155–
165
Досліджено структурні зміни в економіці під впливом
національної політики в області ресурсозбереження.
Реалізовано комплексний підхід до визначення
організаційно-економічних
умов
ефективного
управління матеріальними ресурсами та їх запасами,
що враховують процеси державного регулювання,
формування
і
розвитку ринкового
середовища,
використання
внутрішньогосподарських
резервів
ресурсозбереження; запропоновано організаційну структуру
управління
матеріальними
потоками
на
підприємстві, побудовану з використанням моделей
логістики; розроблено класифікацію запасів за їх
економічним призначенням та фазами відтворення;
запропоновано алгоритм визначення схеми раціональних
перевезень вантажів шляхом пошуку найкращих
організаційних та технічно- можливих рішень; розроблено
методичні положення щодо вимірювання й оцінки
результатів діяльності підрозділів матеріального забезпечення за допомогою інтегрованого показника
продуктивності.
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686. Аксенова И. В.
Развитие методов организации производства и
реализации продукции : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Аксенова Ирина Викторовна – Х., 1998 – 183 с. –
Библиогр. : с. 142–152
Эффективность
организации
производства
и
реализации продукции является необходимым условием
стабильной и прибыльной работы предприятия. В работе
проведено теоретическое обобщение существующих
методов организации этого процесса. Показано, что
формы и методы регулирования производственных и
сбытовых процессов сформировались в условиях
административного
регулирования
хозяйственной
деятельности, директивного плакирования и их
использование не стимулирует производителей к
повышению качества продукции, снижению затрат,
внедрению новых способов организации производства и
реализации. В связи с этим признана актуальность
обоснования теоретических и методологических подходов
к исследованию организации производства и реализации
продукции с целью устранения возникающих между ними
противоречий и последующей разработки направлений
развития.

687. Балыка С. Ю.
Управление хозяйственным риском при переходе
предприятия на выпуск новой продукции : дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.02 / Балыка Светлана Юрьевна – Х.,
1998. – 148 с. – Библиогр. : с. 141–148
Разработана
концепция
решения
исследуемой
проблемы, предложена система показателей, определены
подходы к моделированию и прогнозированию
оптимальных финансово-экономических решений с
учетом влияния факторов хозяйственного риска.
Предложена стратегия инновационной деятельности
предприятия и алгоритм исследования возможности
возникновения рисковой ситуации.

688. Василик С. К.
Эффективность деятельности акционерных предприятий
: дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Василик Сергей
Константинович – Х., 1998. – 144 с. – Библиогр. : с. 136–
144
Диссертация посвящена поиску путей эффективного
использования акционерной формы хозяйствования.
Разработаны рекомендации по оптимизации капитала
акционерного предприятия и дивидендной политики. Для
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усиления
хозяйственной
мотивации
работников
предложено использовать элементы систем участия
персонала в прибыли, собственности и управлении
акционерным предприятием. Разработана модель оценки
стоимости предприятия, основанная на сочетании
различных
подходов
и
учитывающая
уровень
использования экономического потенциала предприятия.
Предложен методический подход к оценке эффективности
деятельности акционерного общества.

689. Гринев А. В.
Бизнес-планирование развития акционерного общества :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Гринев Андрей
Валентинович – Х., 1998. – 189 с. – Библиогр. : с.168–176
В работе рассмотрено планирование как фактор
хозяйственной деятельности в рыночной экономике;
раскрыто содержание и взаимосвязь категорий "план" и
"рынок"; доказано, что развитой и разнообразный рынок
должен базироваться на развитом производстве и в то же
время служить мощным фактором прогресса. На основе
обобщения мирового опыта показано, что экономическая
политика вывода государства из кризисного состояния
требует мобилизации всех ресурсов, интеллектуального
потенциала, высокой организованности и опирается на
инструментарий
планового
регулирования
на
макроуровне, задающего ориентиры планирования
хозяйственной деятельности на микроуровне.

690. Гришко С. В.
Совершенствование механизма ценообразования на
предприятии в условиях трансформационной экономики :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Гришко Светлана
Валерьевна – Х., 1998. – 201 с. – Библиогр. : с. 141–151
Диссертация
посвящена
вопросам
адаптации
отечественного
ценообразования
к
особенностям
трансформационной экономики Украины. В работе
обоснована модель цены, базирующаяся на концепции
сиюстоимостной
и
потребительской
парадигмах.
Разработана прикладная
методика комплексного
ценообразования, а в ее рамках - расчет показателя
субъективного фактора. Предложены рекомендации по
информационному обеспечению данного метода с
использованием
экспертных
выборочных
и
маркетинговых исследований.

691. Жадан А. В.
Организационно-экономическое обеспечение
функционирования и развития акционерного общества :
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дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Жадан Александр
Васильевич – Х., 1998. – 163 с. – Библиогр. : с. 154–163
Защищаются
принципиальные
положения
и
методические
подходы
к
совершенствованию
организационно-экономического
обеспечения
функционирования и развития акционерных обществ.
Обоснована структура организационно-экономических
отношений
предприятия.
Выявлен
характер
взаимодействия факторов внешней по отношению к
предприятию среды и параметров его внутреннего
состояния. Разработана и апробирована методика анализа
состояния организационных и экономических отношений
в АО. Предложен методический подход к рационализации
структуры и функций управления, отношений кооперации
и подчинения, к формированию экономических связей с
учетом развития рыночных отношений.

692. Коваленко А. И.
Управление территориальной социально-экономической
системой в переходной экономике : дис. .... канд. экон.
наук : 08.06.02 / Коваленко Анатолий Иванович – Х., 1998.
– 195 с. – Библиогр. : с. 154–163
На основе изучения и анализа теоретических и
практических проблем управлення районом в переходной
экономике обоснована необходимость применения
системного подхода позволяющего представить район как
социально-экономическую
систему;
разработаны
рекомендации по адаптации организационной структуры
государственной исполнительной власти района к
условиям неопределенности переходного периода
экономического развития; разработана математическая
модель и методический подход к ее использованию для
анализа и прогнозирования развития социальноэкономической
системы;
разработана
структура
информационной системы оперативного управления
финансами района; рекомендован методический подход к
обоснованию инвестиционных решений.

693. Кольцова С. Д.
Инвестиционный потенциал промышленного
предприятия, его источники и эффективность
использования в переходных условиях : дис. ... канд. экон.
наук : 08.06.01 / Кольцова Светлана Дмитриевна – Х., 1998.
– 168 с. + 9 с. – Библиогр. : с. 1–9
В диссертации исследованы теоретические и
методологические проблемы повышения эффективности
использования
инвестиционных
потенциалов
предприятий.
Раскрыто
содержание
категорий
“инвестиции", “инвестиционный потенциал” в условиях
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трансформационной экономики. Рассмотрены новые
источники
инвестиций
на
предприятии
и
их
использование.
Промышленное
предприятие
представлено
как
целостная
производственная
операционная система и на этой основе
предложены
новые
методические подходы
к
разработке
и
реализации инвестиционных проектов на предприятиях.

694. Куркин Н. В.
Организационно-экономические проблемы
коммерческой деятельности предприятия : дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.01 / Куркин Николай Васильевич – Х.,
1998. – 165 с. – Библиогр. : 152–165
Исследованы теоретические положения и методические
подходы
к
коммерциализации
деятельности
и
обеспечению экономической и финансовой устойчивости
предприятий
на
основе
организационного
и
инновационного развития. Обобщены особенности
функционирования
промышленных
предприятий.
Раскрыты
направления
влияния
дерегуляции
предпринимательства на активизацию коммерческой
деятельности и особенности внутрихозяйственного
планирования в условиях нестабильной внешней среды.
Разработаны методические подходы к формированию
стратегии организационного развития, к обеспечению
коммерческого
решения инновационных
проблем
предприятия.

695. Медведева И. Б.
Управление процессом капиталообразования
промышленных предприятий : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.02 / Медведева Ирина Борисовна – Х., 1998. – 183 с.
– Библиогр. : с. 178–183
В диссертации исследованы теоретические и
методологические проблемы ускорения темпов роста
собственного
капитала
предприятий.
Раскрыты
особенности
содержания
категорий
«стратегия»,
«капитал»» в условиях трансформационной экономики.
Рассмотрены особенности формирования собственного
капитала предприятий различных отраслей экономики.
Обосновано положение о воспроизводстве системы
экономических интересов общества как необходимом
условии длительного существования капитала.

696. Назаров А. В.
Приватизация как фактор формирования механизма
корпоративных отношений на предприятии : дис. ... канд.
экон. наук. : 08.06.01 / Назаров Андрей Владимирович – Х.,
1998. – 161 с. + прил. – Библиогр. : с. 155–161
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В диссертации рассмотрены вопросы проведения
приватизации и корпоратизации государственных
предприятий. Уточнены понятия приватизации при
переходе от планово-распределительной к рыночной
экономике
и
государственной
собственности
в
предприватизационный период. В условиях переходной
экономики приватизация передает не только часть
собственности в частную ее форму, но и восстанавливает
истинное значение собственности, в том числе и
государственной.
При
административно-командной
системе собственность, которую привыкли называть
государственной, не являлась однозначно таковой.

697. Новикова М. Н.
Организация управления разработками
конкурентоспособной продукции : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.02 / Новикова Марина Николаевна – Х., 1998. – 202 с.
– Библиогр. : с. 175–181
В диссертации исследованы проблемы организации
управления разработками продукции, которая пользуется
устойчивым
спросом
на
рынке,
обоснована
необходимость организации управления процессом
подготовки производства, связанного, прежде всего, с
улучшением рынка и потребительского спроса,
теоретически обоснованы принципы стратегического
управления в процессе подготовки производства
конкурентоспосоонои продукции на основе создания
соответствующей
системы
информационного
обеспечения, позволяющей принимать оптимальные
управленческие решения в кратчайшие сроки.

698. Носков В. А.
Развитие социально-психологических методов
управления производством в условиях становления
рыночных отношений : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 /
Носков Владимир Александрович – Х., 1998. – 151 с. –
Библиогр. : с. 141–151
В диссертации исследованы проблемы использования
социально-психологических
факторов
повышения
эффективности производства, даны рекомендации к
осуществлению деятельности по установлению связей с
общественностью как одной из функций управления
производством, предложена методика организации
перехода предприятия на управление с использованием
социально- психологического фактора “установление
связей с общественностью", разработаны научнопрактические рекомендации к проведению социальных
экспериментов.
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699. Погореленко Н. П.
Эффективность использования оборотных средств в
производственных запасах промышленных предприятий :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Погореленко Наталья
Петровна – Х., 1998. – 188 с. – Библиогр. : с. 176–188
Защищаются результаты теоретических исследований и
методические
рекомендации
по
повышению
эффективности использования оборотных средств в
производственных
запасах
в
условиях
трансформационной экономики. В работе уточнены
содержание и функции категории «оборотные средства» и
понятия «норматив оборотных средств» в условиях
развития рыночных отношений; разработана схема
организационно-экономических условий рационального
формирования производственных запасов; предложена
методика определения оптимального размера запаса в
условиях
инфляции;
выявлены
особенности
нормирования оборотных средств в запасах материалов
для предприятий с единичным типом производства.

700. Попов А. Е.
Формирование механизма внутриэкономических
отношений подразделений предприятия : дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.01 / Попов Александр Евгеньевич – Х.,
1998. – 163 с. – Библиогр. : с. 151–163
В работе исследованы существующие подходы к
обоснованию выбора способа экономической организации
предприятия;
выявлены
факторы,
определяющие
направления
изменении
внутриэкономической
организации в настоящее время; проанализированы
условия адаптации предприятий Украины к рынку.
Обсуждается значение механизмов отношений для
повышения эффективности хозяйственной деятельности
предприятия, роль их формирования в процессе
преобразования организационной структуры Уточнен
алгоритм обоснования механизма внутриэкономических
отношений. Разработаны методические рекомендации по
организации
внутриэкономических
отношений
подразделений
по
маржинальному
доходу
с
использованием трансфертного ценообразования.

701. Слюсаренко О. А.
Банкротство предприятий: методология, механизм,
практика : дис. ... док. экон. наук : 08.06.01 / Слюсаренко
Оксана Александровна – Одесса, 1998. – 330 с. – Библиогр.
: с. 294–306
Представлен комплекс методических рекомендаций по
проблеме оценки финансово-хозяйственной деятельности
предприятий,
выбору
варианта
организационных
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процедур при решении судьбы предприятия-должника,
выявление причин банкротства предприятий, выводу
предприятий из кризисного состояния.

702. Хахалев Д. А.
Управление развитием промышленных предприятий
региона : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Хахалев
Дмитрий Александрович – Х., 1998. – 177 с. + 8 с. –
Библиогр. : с. 1–8
В диссертации исследованы теоретические и
методологические проблемы управления развитием
промышленных предприятий. Раскрыты функции и
структура управления промышленным производством.
Предложены модели зависимости регионального бюджета
от
системы
налогообложения
промышленных
предприятий и устойчивого развития промышленного
производства на основе использования синергетического
подхода. Сформулированы основные направления
совершенствования системы местных налогов.

703. Холодная Ю. Е.
Совершенствование организационного механизма
развития лизинга : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 /
Холодная Юлия Евгеньевна – Х., 1998. – 184 с. – Библиогр.
: с. 172–184
У дисертації захищаються методичні розробки і
рекомендації щодо вдосконалення організаційного
механізму розвитку лізингу в Україні. Визначено коло
правових і господарських питань, які вирішуються при
здійсненні
лізингових
операцій,
досліджено
інвестиційний
потенціал
лізингового
механізму,
запропоновано класифікацію об'єктів та суб'єктів лізингу,
обґрунтовано методичні підходи до розрахунків ризиків
лізингової
діяльності.
Досліджено
перспективи
використання лізингу підприємствами основних галузей
народного господарства України. Запропоновано методи
ефективного управління організаційним механізмом в
умовах
нестабільної
економіки.
Обґрунтовано
необхідність інформаційного забезпечення лізингу на
основі використання сучасних комп’ютерних технологій з
метою вдосконалення лізингового механізму.

704. Чичкало-Кондрацкая И. Б.
Восстановление потенциала производства предприятия в
условиях выхода экономики из кризиса : дис. ... канд. экон.
наук : 08.06.01 / Чичкало-Кондрацкая Ирина Борисовна –
Х., 1998. – 159 с. – Библиогр. : с. 147–159
Диссертация посвящена формированию, сохранению и
развитию потенциала производства предприятия на
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современном этапе развития экономики. В работе
обоснован новый подход к восстановлению и развитию
потенциала производства, определены его сущность и
содержание.
Исследованы
состояние,
динамика,
использование основных составляющих элементов
потенциала производства, в частности основных
производственных
фондов,
трудовых
ресурсов,
управленческой инфраструктуры.

705. Чмутова И. Н.
Управление экономическими связями предприятия : дис.
... канд. экон. наук : 08.06.02 / Чмутова Ирина Николаевна
– Х., 1998. – 155 с. – Библиогр. : с. 145–155
Защищаются результаты теоретических исследований и
методические рекомендации по совершенствованию
управления экономическими связями предприятия в
условиях трансформационной экономики. В работе
определены принципы организации экономических связей
предприятия для современных условий хозяйствования;
выполнена классификация целей предприятия как
важного елемента формирования экономических связей;
разработана концептуальная модель управления связями
предприятия с внешним окружением. Предложена
методика
диагностики
финансовой
устойчивости
предприятия; разработаны методические основы и
алгоритм
создания
организационного
механизма
управления системой экономических связей предприятия.

1999
706. Аведян Л. И.
Управление использованием человеческих ресурсов на
предприятии : дис. ... канд. еконо. наук : 08.06.02 / Аведян
Людмила Иосифовна – Х., 1999. – 187 с. – Библиогр. : с.
174–187
Диссертация
посвящена
разработке
научнометодических
основ
повышения
эффективности
управления человеческими ресурсами предприятия за
счет формирования системы ценностей, определяющих
поведение трудовых коллективов В работе определены
причины
перехода
менеджмента
от
модели
“экономического человека” к модели “социального
человека"; обосновано содержание, сущность и место
социально-экономической
категории
“человеческие
ресурсы предприятия" в системе категорий, изучающих
закономерности трудового поведения человека
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707. Аит, Яссин Фатима
Оценка потенциала предпринимательства : дис. ... канд.
екон. наук : 08.06.02 / Аит, Яссин Фатима. – Х., 1999. – 181
с. – Библиогр. : с. 156–165
Диссертация посвящена разработке методических
подходов к оценке возможностей развития потенциала
предпринимательства.
Обоснована
необходимость
рассмотрения в условиях формирования рыночных
отношений участия человека через два фактора - труд и
предприимчивость, что позволяет определять новые
резервы обеспечения динамичности и уменьшения риска
экономических процессов.

708. Быстрова В. В.
Организация подготовки производства на
промышленных предприятиях : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.01 / Быстрова Виктория Викторовна – Х., 1999. – 170
с. – Библиогр. : с.156–170
Диссертация содержит теоретические положения,
методические рекомендаций и научное обоснование
механизма подготовки производства на промышленных
предприятиях. Исследования показали, что в настоящее
время на многих предприятиях недостаточное внимание
уделено подготовке производства. Ее организация в
условиях рыночных отношений имеет ряд особенностей и
преимуществ, которые предприятие должно использовать
в производственной деятельности для достижения успеха
на рынке.

709. Василевская Н. Е.
Реорганизация системы ресурсообеспечения
промышленных предприятий в условиях структурного
реформирования экономики Украины (на примере
предприятий тракторного машиностроения Харьковского
региона) : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Василевская
Надежда Евгеньевна – Х., 1999. – 163 с. – Библиогр. : с.
147–162
Защищаются результаты теоретических исследований и
методические рекомендации по совершенствованию
системы
обеспечения
материальными
ресурсами
промышленного производства в условиях структурного
реформирования экономики Украины. В работе раскрыта
сущность переходной экономики, выявлены характерные
особенности её развития в Украине, обоснована
необходимость исследования структурообразующих
процессов
при
разрешении
внутрисистемных
противоречий — ускорении её рыночной трансформации
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710. Верещагіна Г. В.
Розробка та обгрунтування виробничої і збутової
стратегії підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 /
Верещагіна Ганна Валентинівна – Х., 1999. – 224 с. –
Бібліогр. : с. 164–172
Дисертація присвячена розробці методичного підходу
до формування ефективних виробничих і збутових
стратегій підприємств. У роботі систематизовано існуючі
підходи до стратегічного управління підприємствами,
визначено місце товарної політики у системі загального
планування і роботи підприємства; оцінено вплив
оновлення продукції на зміну темпів розвитку
підприємств; надано рекомендації щодо прогнозування
збуту окремих видів однорідної продукції на ринку
товарів масового попиту шляхом тестування міні-ринків.
Розроблено модель оптимізації виробництва на основі
використання теорії маржинального доходу, а також
надані рекомендації щодо планування в умовах нестачі
оборотного капіталу. Проведено аналіз впливу державної
амортизаційної політики на процеси оновлення продукції
шляхом впливу на оновлення основних виробничих
фондів і запропоновано заходи щодо її вдосконалення в
нових умовах господарювання.

711. Внукова Н. Н.
Управление развитием услуг предприятий рыночной
инфраструктуры (методологический и организационный
аспекты) : дис. ... докт. экон. наук : 08.06.02 / Внукова
Наталья Николаевна – Х., 1999. – 433 с. – Библиогр. : с. 384
–416
Диссертация посвящена проблемам управления
развитием услуг рыночной инфраструктуры в условиях
переходной экономики. Теоретически исследовано и
уточнено понятие "рыночной инфраструктуры" в
типологическом разрезе, что позволило обобщить
теоретико-множественное ее понимание и определиться в
этом понятии как системе видов деятельности, а также
совокупности предприятий различных организационноправовых форм, которые создают организационно
экономические условия, направленные на обеспечение
обслуживания и регулирования непрерывного и
эффективного функционирования и развития рыночной
экономики.

712. Гавкалова Н. Л.
Управление трудовыми ресурсами на предприятии : дис.
... канд. экон. наук : 08.06.01 / Гавкалова Наталья
Леонидовна – Х., 1999. – 156 с. – Библиогр. : с. 148–156
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Защищаются результаты теоретических исследований и
методические рекомендации по управлению трудовыми
ресурсами на предприятиях в условиях рыночных
преобразований. В работе раскрыт смысл категории
“общие трудовые ресурсы” с дальнейшим уточнением
такими
категориями,
как
“занятое
население”,
“безработные”. Проведен анализ формирования рынка
трудовых ресурсов Украины на различных этапах
развития государства. В результате был сделан вывод о
необходимости
повышения
профессионализма,
мобильности, мастерства рабочей силы.

713. Макаренко П. Н.
Организация и экономический механизм адаптации
аграрного хозяйствования к рыночнопредпринимательской среде : [Дис. в виде моногр. ... д-ра
экон. наук] / Макаренко П. Н. – К.: Наукова думка, 1999. –
621 с.
В
работе
исследуется
проблема
адаптации
хозяйствования к рыночным условиям на уровне
предприятий АПК. Расширена и углублена теория этой
экономической категории, разработаны ее методология,
методики и организационно экономический механизм
реализации. Определено, что экономическая адаптация
способствует
становлению
и
развитию
предпринимательства в сельском хозяйстве через
осуществление комплексной системы мероприятий по
реорганизации, структуризации, мировому соглашению и
санации существующих предприятий.

714. Манойленко А. В.
Лизинг в условиях переходной экономики : дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.02 / Манойленко Александр
Владимирович – Х., 1999. – 176 с. – Библиогр. : с. 166–176
В диссертации обобщены этапы и факторы развития
лизинга в зарубежных странах, обоснованы сферы его
эффективного развития в Украине. Проанализированы
особенности законодательного регулирования отношений
лизинговых операций в странах Европы и США, и на этой
основе предложены рекомендации по совершенствованию
законодательной
базы
в
Украине.
Выделены
существенные признаки лизинговых контрактов и
лизинговых платежей, предложены их классификации.

715. Онищенко М. Н.
Оценка инвестиционных проектов предприятия
(методические и организационные аспекты) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.02 / Онищенко Мария Николаевна – Х.,
1999. – 158 с. – Библиогр. : с. 128–139
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Диссертация посвящена разработке методики анализа и
сравнения инвестиционных проектов предприятия с
учетом риска. Оцениваются эффективность и риск
капитальных вложений в производство новой продукции.
В предложенной методике оценка риска является
основным этапом наряду с оценкой экономической
эффективности инвестиций, поскольку риск проекта
имеет такое же значение для принятия инвестиционных
решений, как и ожидаемый доход от проекта. В работе
обобщен зарубежный и отечественный опыт по оценке и
анализу инвестиций. В результате анализа современных
подходов к оценке эффективности инвестиций была
обоснована система показателей, по которым следует
оценивать эффективность капиталовложений.

716. Пономаренко В. С.
Стратегічне управління підприємством : дис. ... док.
екон. наук : 08.06.02 / Пономаренко Володимир
Степанович. – Х., 1999. – 423 с. – Бібліогр.: с. 409–423
Сформульована і теоретично обґрунтована концепція
стратегічного управління підприємством в умовах
перехідної економіки, що об'єднує можливості методів і
засобів сучасного менеджменту, нових інформаційних
технологій і економіко-математичного моделювання для
побудови теоретичного базису прийняття стратегічних
рішень. Сформований категоріальний базис теорії
стратегічного управління в умовах перехідної економіки,
що заснований на введенні нових і уточненні відомих
категорій, виявленні нових структурних зв'язків між
ними, що забезпечують його цілісність і синергизм
властивостей вказаного базису. Вперше розроблений і
теоретично обґрунтований ситуаційно- ресурсний
методологічний підхід для стратегічного управління
підприємством, що є основою для розробки методів і
методик прийняття стратегічних рішень. . Сформульовані
принципи стратегічного управління підприємством, що
дозволяють будувати системи стратегічного управління,
які зорієнтовані на функціонування в умовах економіки,
що трансформується, і можуть бути використані як
теоретичний базис при розробці інструментів, методів і
конкретних методик прийняття рішень.

717. Путятин Ю. А.
Механизмы финансовой стратегии развития предприятия
: дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Путятин Юрий
Алексеевич – Х., 1999. – 251 с. – Библиогр. : с. 171–180
В работе рассмотрен один из важнейших аспектов
стратегического управления развитием предприятий —
формирование и реализация финансовой стратегии
развития и ее механизмов; раскрыто содержание и
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взаимосвязь категорий "финансовая стратегия" и
"механизмы финансовой стратегии"; доказано, что
условием развития машиностроительных предприятий
является наличие активно работающих структур
стратегического менеджмента, в которых финансовая
стратегия и ее механизмы играют ведущую роль. На
основе обобщения опыта трансформационных процессов
показано, что одними из наиболее трудоемких и
малоисследованных в теории и практике управления
предприятиями
являются
задачи
построения
организационно-экономических
и
управленческих
механизмов формирования стратегии развития. Ведущая
роль среди таких механизмов принадлежит механизмам
формирования и реализации финансовой стратегии
развития предприятия.

718. Реньи, Габор
Управление инвестиционной деятельностью
холдинговых компаний : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 /
Реньи, Габор. – Х., 1999. – 163 с. – Библиогр. : с. 155–163
Проведен анализ мер государственного регулирования
инвестиционной деятельности холдинговых компаний с
выделением особенностей в Украине, Венгрии, России;
выделены
основные
этапы
внутрифирменного
инвестиционного планирования и раскрыты содержание
каждого этапа и его основные задачи; сделан обзор
практики образования холдинговых компаний в Украине,
постсоциалистических странах и выделены главные
особенности; проведен критический анализ методов
оценки стоимости капитала и разработаны предложения
по определению цены выкупа дочерней фирмы.

719. Стахорская С. И.
Управление ассортиментной политикой предприятия :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Стахорская Светлана
Ивановна – Х., 1999. – 166 с. – Библиогр. : с. 162–166
В диссертации исследованы теоретические и
методические проблемы управления ассортиментной
политикой предприятия. Исследована сущность и
содержание
понятия
“ассортиментная
политика”,
проведен анализ существующих методологических
подходов к формированию и реализации ассортиментной
политики предприятия. Обоснована необходимость
разработки интегрированного, комплексного подхода,
соединяющего в себе достоинства маркетингового и
финансового
подходов.
Указаны
особенности
современного этапа развития экономики Украины,
которые^ необходимо учитывать при разработке
комплексной методики управления ассортиментом.
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720. Строкович А. В.
Выбор стратегии инвестирования предприятий : дис. ...
канд. экон. наук : 08.06.01 / Строкович Анна Витальевна –
Х., 1999. – 158 с. – Библиогр. : с. 148–158
В диссертации исследованы теоретические и
методические
проблемы
выбора
стратегии
инвестирования предприятий и их стратегических
центров хозяйствования (СЦХ). Раскрыто экономическое
содержание
и
современный
смысл
категорий
«инвестиции», «инвестиционная привлекательность»,
«риск инвестирования» в условиях трансформирующейся
экономики. Рассмотрены факторы и характеристики,
влияющие на привлекательность предприятия и его СЦХ
в процессе инвестирования. Представлены методические
рекомендации но^ определению уровня риска внешней и
внутренней среды их инвестирования.

2000
721. Авраменко Е. В.
Управление формированием оборотного капитала
промышленного предприятия : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.02 / Авраменко Елена Владииимировна – Х., 2000. –
160 с. – Библиогр. : с. 150–160
Диссертация
посвящена
вопросам
разработки
теоретико-методических
подходов
к
повышению
эффективности управления формированием оборотного
капитала, обоснованию научно-методических принципов
использования новых, адекватных рыночным условиям,
форм и методов управления оборотным капиталом,
обеспечивающих комплексный подход к управлению
материальными и финансовыми потоками.

722. Бережной Е. Б.
Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 /
Бережной Евгений Борисович – Х., 2000. – 214 с. –
Библиогр. : с. 178–191
Защищаются результаты теоретических исследований и
методические
рекомендации
по
повышению
эффективности
налогового
регулирования
предпринимательской
деятельности
в
условиях
переходной экономики. В диссертации на основе анализа
и
обобщения
теоретических
представлений
о
предпринимательской
деятельности
уточнены
определения
категорий
“предпринимательство”
и
“предпринимательская среда”, а также основные
предпосылки
становления
и
развития
предпринимательства.
Исследование
влияния
на
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предпринимательскую среду разнообразных факторов
позволило разработать подход к их систематизации,
выделив
совокупность
внутренних
факторов,
действующих внутри предпринимательской среды как
единого целого, и факторы, внешние по отношению к ней.

723. Губарева И. О.
Совершенствование механизма обновления активной
части основных фондов : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01
/ Губарева Ирина Олеговна – Х., 2000. – 186 с. – Библиогр.
: с. 160–172
Диссертация посвящена разработке теоретических
основ
и
практических
рекомендаций
по
совершенствованию механизма обновления активной
части основных фондов в условиях переходной
экономики. В роботе предложен новый подход к
формированию механизма обновления основных фондов
как к системе, которая включает экономические,
организационные и инвестиционные составляющие и
создает методологическую основу комплексного решения
проблемы формирования и эффективного использования
финансовых ресурсов для обновления основных фондов
предприятий.

724. Дулуб Л. Н.
Организация труда и заработной платы в рыночной
экономике : дис .... канд. экон. наук : 08.06.01 / Дулуб
Лидия Николаевна – Х., 2000. – 162 с. – Библиогр. : с. 152–
162
В
диссертации
защищаются
принципиальные
положения и методические подходы к организации труда
и заработной платы в рыночной экономике. Проведено
теоретическое обоснование изменения характера и
содержания труда в рыночной экономике с учетом
научно-технической революции, вызывающей целый ряд
изменений в производственной, трудовой и социальной
сферах деятельности.

725. Зампасси, Мампасси
Формирование и использование трудовых ресурсов
предприятий в развивающейся экономике : дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.01 / Зампасси, Мампасси. – Х., 2000. –
166 с. – Библиогр. : с. 155–166
Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и
методическому обеспечению направлений повышения
эффективности формирования и использования трудовых
ресурсов предприятия в условиях развивающейся
экономики. В работе раскрыта суть категории "трудовые
ресурсы", их место и роль в системе развития
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производительных сил. Обоснованы условия и факторы
формирования и использования трудовых ресурсов
предприятия, системный анализ которых позволяет
определить резервы их эффективного использования.

726. Золотарьова І. О.
Управління організаційно-економічним розвитком
корпорації в умовах реформування економіки : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.02 / Золотарьова Ірина
Олександрівна – Х., 2000. – 192 с. – Бібліогр. : с. 181–192
Дисертація містить теоретичні положення, методичні
рекомендації
щодо
вдосконалювання
управління
організаційно-економічним розвитком корпорації в
умовах трансформаційної економіки (на прикладі галузі
будівельних матеріалів). У роботі проаналізовано
особливості державного регулювання, місце та функції
корпорації в сучасних умовах господарювання; розкрито
характерні
ознаки
процесів
роздержавлення
та
приватизації підприємств, що входять до складу
корпорації. Сформульовано принципи побудови корпорації та визначено функції, за допомогою яких корпорація
виконуватиме свої повноваження.

727. Калиниченко Е. А.
Организационно-экономические условия снижения
издержек производства : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 /
Калиниченко Елена Александровна – Х., 2000. – 193 с. –
Библиогр. : с. 182–193
Диссертационное исследование посвящено разработке
теоретических, методических подходов и рекомендаций
по созданию организационно-экономических условий
снижения издержек производства. В диссертации на
основе анализа и обобщения концептуальных подходов к
сущности издержек производства уточнено определение
понятия "издержки производства.

728. Коц Г. П.
Управление затратами на обеспечение качества
промышленной продукции : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.02 / Коц Григорий Павлович – Х., 2000. – 185 с. –
Библиогр. : с. 176–185
Диссертационное исследование посвящено разработке
теоретических основ, методических подходов и
рекомендаций по совершенствованию управления
затратами
на обеспечение качества
продукции.
Исследована и уточнена теоретическая сущность понятия
“затраты
на
обеспечение
качества
продукции”,
предложена классификация затрат на обеспечение
качества продукции
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729. Красноносова Е. Н.
Разработка стратегии маркетинга в условиях
диверсификации производства : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.02 / Красноносова Елена Николаевна – Х., 2000. –
134 с. – Библиогр. : с. 127–134
Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и
разработке методических рекомендаций по обеспечению
эффективного
функционирования
предприятий
в
условиях осуществления диверсификации производства.
В работе проанализированы стратегии маркетинга,
свойственные организациям стран с развитыми
рыночными отношениями и исследована возможность их
адаптации к экономическим условиям Украины.
Проведено исследование динамики экономических
показателей предприятий г.Харькова за пятилетний
период с целью выявления тенденций их развития.

730. Курочкин К. С.
Стратегический маркетинг и инновационная
деятельность предприятий : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.02 / Курочкин Кирилл Сергеевич – Х., 2000. – 183 с.
– Библиогр. : с. 171–183
В
диссертации
защищаются
принципиальные
положения
и
методические
подходы
к
совершенствованию маркетинговой теории, а также
обеспечению максимального использования потенциала
инновационной деятельности для развития предприятий с
помощью предложенного комплексного подхода к
применению стратегического маркетинга. Результаты
анализа сложившейся практики маркетинговой и
инновационной
деятельности
на
промышленных
предприятиях
и
в
научно-исследовательских
организациях г. Харькова и Харьковской области
позволяют сделать вывод, что потенциал маркетинговой
деятельности
используется
не
полностью
из-за
несоответствия целей “классической” маркетинговой
теории современным проблемам перспективного развития
отечественных предприятий.

731. Мішустін Ю. В.
Інноваційна політика промислового підприємства : дис.
... канд. екон. наук : 08.06.01 / Мішустін Юрій Віталійович
– Х., 2000. – 171 с. – Бібліогр. : с. 159–171
Дисертація містить теоретичне обґрунтування суті й
процесу формування інноваційної політики промислового
підприємства і методичні підходи до розробки
інноваційної стратегії та врахування системи чинників,
які у сукупності визначають потенційну ринкову
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ефективність нововведень. Визначено місце інноваційної
діяльності промислових підприємств у забезпеченні
прогресивної спрямованості структурних зрушень на
макрорівні та завершенні ринкової реструктуризації на
мікрорівні. Обґрунтовано суть, особливості та задачі
політики нововведень на промислових підприємствах в
умовах формування ринкових відносин. Розроблено
методичні підходи до формування основ інноваційної
політики промислового підприємства.

732. Олейник С. С.
Совершенствование механизма продвижения
промышленных товаров на рынке : дис. ... канд. экон. наук
: 08.06.02 / Олейник Станислав Станиславович – Х., 2000. –
197 с. – Библиогр. : с. 193–197
Диссертация
посвящена
комплексу
вопросов,
связанных с продвижением промышленных товаров на
рынке. Рассмотрена сущность механизма продвижения
товаров промышленного назначения, проведен анализ
объективных
законов
и
закономерностей,
воздействующих на него, установлены факторы,
обусловливающие
действие
этих
законов
и
закономерностей. В работе предлагаются оригинальные
формализованные процедуры, методические разработки и
рациональные математически обоснованные решения по
научно-ориентированному
планированию
стратегий
продвижения и последующему их контролю при
реализации.

733. Пилипенко А. А.
Формирование организационно-экономического
механизма обеспечения устойчивой работы предприятия :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Пилипенко Андрей
Анатольевич – Х., 2000. – 195 с. – Библиогр. : с. 180–195
Диссертация посвящена разработке теоретических
основ и методических рекомендаций по формированию
организационно-экономического механизма повышения
устойчивости работы предприятия. В диссертации
исследованы существующие теоретические подходы к
понятию "устойчивость", раскрыты его сущность и
содержание,
разработана
классификация
видов
устойчивости
работы
предприятия.
Обоснована
необходимость создания механизма, обеспечивающего
функционирование
предприятия
в
гармоничном
взаимодействии с внешней средой и позволяющего
получать стабильные технико-экономические показатели
и создать условия для дальнейшего роста
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734. Рак Н. А.
Совместное предпринимательство и пути повышения его
эффективности : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Рак
Наталья Александровна – Х., 2000. – 173 с. – Библиогр. : с.
166–173
Защищаются результаты теоретических исследований и
методические
рекомендации
по
повышению
эффективности совместного предпринимательства путем
применения комплексной оценки проектов и оптимизации
выбора формы дальнейшей реализации сотрудничества. В
настоящее время совместное предпринимательство
рассматривается как процесс синергии различных сфер
внешнеэкономической
деятельности.
В
процессе
рыночной
трансформации
украинской
экономики
произошла дифференциация как внешней, так и
внутренней среды совместного предпринимательства

735. Рубан Л. О.
Маркетинговая стратегия предприятий в области
ресурсосбережения : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 /
Рубан Лина Олеговна – Х., 2000. – 143 с. – Библиогр. : с.
143–158
Диссертация посвящена поиску путей эффективного
использования маркетинговых принципов в управлении
материальными ресурсами. В работе проведен анализ
материальных затрат на производство промышленной
продукции на уровне экономики в целом, на уровне
отраслей народного хозяйства и на уровне отдельных
предприятий. Исследования имеется тенденция роста
материалоемкости продукции на всех трех уровных.

736. Савченко В. И.
Повышение эффективности маркетинговой деятельности
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Савченко
Владимир Ильич – Х., 2000. – 192 с. – Библиогр. : с. 182–
192
Диссертация посвящена исследованию вопросов и
разработке теоретических основ и практических
рекомендаций по совершенствованию механизма оценки
эффективности маркетинговой деятельности предприятий
в условиях переходной экономики. Обобщение и
уточнение понятия «маркетинг» позволило направить
комплекс мероприятий по управлению маркетинговой
деятельностью предприятий строительных материалов на
более высокий научный уровень, систематизировать
направления маркетинговой стратегии в их деятельности
и при проведении маркетинговых исследований в
различных сегментах рынка производителей извести и
мела.
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737. Слюнина Т. Л.
Управление внешнеэкономической деятельностью
промышленных предприятий : дис. .... канд. экон. наук :
08.06.02 / Слюнина Татьяна Леонидовна – Х., 2000. – 186 с.
– Библиогр. : с. 173–186
Диссертационное исследование посвящено разработке
теоретических основой методических подходов с целью
совершенствования
механизма
управления
внешнеэкономической
деятельностью
(ВЭД)
промышленных предприятий. В диссертации на основе
анализа и обобщения теоретических основ ВЭД уточнены
определения
категорий
“внешнеэкономическая
деятельность" и “внешнеэкономические связи" с учетом
особенностей экономики переходного периода. Изучение
рыночных основ организации и управления позволило
выявить отличительные черты системы управления ВЭД

738. Степаненко Н. А.
Внутрифирменное планирование деятельности
промышленных предприятий : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.02 / Степаненко Наталья Алексеевна – Х., 2000. – 193
с. – Библиогр. : с. 181–193
Диссертационная
работа
посвящена
изучению
теоретических и методологических основ плановой
деятельности и разработке на их базе методических
рекомендаций по организации внутрифирменного
планирования работы предприятия. Систематизированы и
обобщены принципы плановой деятельности, предложены
методические подходы к определению приоритетов
плановой деятельности предприятия в связи с
внутриорганизационным развитием и методические
подходы к организации интерактивного планирования,
определены основные направления и особенности
формирования системы показателей внутрифирменного
планирования.

739. Чуприна Л. В.
Організаційно-економічні передумови розвитку процесів
роздержавлення та приватизації промислових підприємств
а Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Чуприна
Людмила Вікторовна – Х., 2000. – 182 с. – Бібліогр. : с.
174–182
Дисертація містить дослідження теоретичних проблем
роздержавлення та приватизації, методичні рекомендації
щодо формування механізму приватизації промислових
підприємств України. Уточнено поняття “приватизація”,
яке характеризує процес переходу від державної власності
до приватної у вітчизняних умовах на основі виявлення
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рушійних сил процесу, та визначено необхідні умови для
його протікання. Розглянуто необхідність радикальних
заходів щодо зміни форм, методів та стилю управління
підприємством у післяприватизаційний період.

740. Шишмарева Л. О.
Эффективность экономической деятельности
промышленного предприятия : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Шишмарева Лилия Олеговна – Х., 2000. – 150 с.
– Библиогр. : с. 139–150
Диссертация посвящена разработке теоретических
основ эффективности экономической деятельности
промышленного
предприятия
и
методических
рекомендаций по ее повышению. На основе обобщения
украинской и зарубежной научной литературы,
законодательных актов Украины сформулировано
понятие “экономическая деятельность предприятия”,
обоснована система взаимосвязанных показателей ее
эффективности, анализ которых является основой
выявления резервов производства.

741. Юлегина И. В.
Управление инвестиционными проектами предприятий в
условиях рыночной трансформации экономики : дис. ...
канд. экон. наук : 08.06.02 / Юлегина Ирина Валерьевна –
Х., 2000. – 151 с. – Библиогр. : с. 138–151
Защищаются результаты теоретических исследований и
методические рекомендации по совершенствованию
процесса управления инвестиционными проектами
предприятий в условиях трансформационной экономики
путем создания методики их комплексной оценки. В
условиях
рыночной
трансформации
экономики
происходит
перераспределение
функций
между
инвестором и предприятием, реализующим проект.
Поэтому возникает необходимость в координации
инвестиционного процесса, которая невозможна без
достоверной оценки инвестиционного проектам.

2001
742. Алдохіна Н. І.
Визначення граничних цін на нові машини та
обладнання виробничого призначення : дис. ... канд. екон.
наук : 08.06.02 / Алдохіна Наталя Іванівна – Х., 2001. – 198
с. – Бібліогр. : с. 171–180
Дисертацію присвячено розробці методів, що
дозволяють розраховувати верхні та нижні межі цін на
нові машини й обладнання виробничого призначення.
Обґрунтовано необхідність розрахунків граничних цін;
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виявлено місце етапу визначення граничних цін у процесі
ціноутворення на підприємстві. Критично проаналізовано
вітчизняні та зарубіжні методи визначення граничних цін.
Розроблено метод розрахунку верхніх меж цін на основі
використання показника ціни споживання з урахуванням
різниці в параметрах порівнюваного обладнання.
Запропоновано метод врахування сервісних факторів і
показників престижу при визначенні верхніх меж цін.
Удосконалено метод визначення витрат на виробництво
машин та обладнання на стадії проектування, який
дозволяє підвищувати точність розрахунків завдяки
окремому врахуванню умовно-постійних витрат.

743. Байцим В. Ф.
Підприємницька модель антикризового управління
підприємством : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 / Байцим
Василь Федорович – Х., 2001. – 234 с. – Бібліогр. : с. 183 –
192
У дисертаційній роботі досліджено сучасний стан
проблеми антикризового управління підприємством,
проведено
поглиблений
аналіз
теоретичних
і
методологічних засад цієї проблеми. Розроблено
інформаційним
опис
підприємницької
моделі
антикризового управління та алгоритм її реалізації.
Запропонований механізм антикризового управління є
інструментом попередження та ліквідації кризових явищ.
Він суттєво підвищує оперативність управлінських
санаційних рішень.

744. Болотная О. В.
Маркетинговая концепция предприятия в условиях
рыночных трансформаций : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.02 / Болотная Оксана Владимировна – Х., 2001. – 216
с. – Библиогр. : с. 181–193
В диссертации приведено теоретическое обобщение и
новое решение научно-практической задачи обоснования
важнейших положений концепций маркетинга для
условий рыночных трансформаций. Это позволило
типологизировать и описать адаптированные к ситуациям
маркетинговые решения, выделить мотивы и порядок
принятия наиболее актуальной для периода рыночных
трансформаций инвестиционно-маркетинговой концепции

745. Бондаренко Г. С.
Управління конкурентоспроможністю
автотранспортного підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.02 / Бондаренко Ганна Сергіївна – Х., 2001. – 198 с. –
Бібліогр. : с. 171–185
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Дисертацію присвячено вдосконаленню процесу
управління
конкурентоспроможністю
підприємства.
Розроблено систему управління конкурентоспроможністю
автотранспортного підприємства; визначено суть, зміст та
взаємозв’язок функцій управління, уточнено поняття конкурентоспроможності
підприємства
як
об’єкта
управління, удосконалено методичні рекомендації щодо
дослідження діяльності конкурентів, запропоновано
докладний алгоритм розробки та реалізації стратегії конкуренції.

746. Буцкая И. О.
Формы хозяйствования предприятий в условиях рынка :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Буцкая Ирина Олегович
– Х., 2001. – 214 с. – Библиогр. : с.190 – 201
Диссертационное
исследование
посвящено
теоретическому обоснованию развития новых форм
хозяйствования предприятий и поиску путей повышения
эффективности их функционирования в условиях
трансформационной экономики.

747. Гончаренко В. Д.
Розвиток інформаційного забезпечення маркетингу : дис.
... канд. екон. наук: : 08.06.02 / Гончаренко Василь
Дмитрович – Х., 2001. – 192 с. – Бібліогр. : с. 181–192
Дисертація містить теоретичне обгрунтування та
методичні рекомендації з визначення напрямків
удосконалення інформаційного забезпечення маркетингу
в умовах переходу підприємств до управління бізнеспроцесами. В роботі визначені особливості розвитку
маркетингу та його інформаційного забезпечення в
умовах ускладення зовнішнього середовища діяльності
підприємств, виконана оцінка впливу інформаційного
забезпечення
маркетингу
на
досягнення
цілей
підприємствами,
проаналізовано
можливості
використання сучасних інформаційних технологій для
реінжинірингу інформаційного забезпечення маркетингу,
визначені
способи
та
напрямки
ефективного
використання інформаційних ресурсів в системі
маркетингу
підприємств,
обгрунтовані
методичні
рекомендації до аналізу резервів розвитку інформаційного
забезпечення маркетингової діяльності підприємств.

748. Дзенис В. А.
Организационно-экономические аспекты привлечения
иностранных инвестиций : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.01 / Дзенис Виктория Александровна – Х., 2001. –
183 с. – Библиогр. : с. 168–183
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Диссертация содержит теоретическое обоснование и
методическое
обеспечение
по
формированию
организационно-экономических аспектов привлечения
иностранных
инвестиций
и
обоснованию
их
рациональных организационно-правовых форм. В
диссертации проанализированы условия и обоснована
необходимость привлечения в Украину иностранных
инвестиций. Рассмотрено правовое реіулирование
иностранных инвестиций и обоснованы особенности
создания и функционирования предприятий с иностранными инвестициями

749. Евтушенко С. А.
Организационно-экономические факторы повышения
инвестиционной привлекательности промышленных
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 /
Евтушенко Сергей Алексеевич – Х., 2001 – 196 с. –
Библиогр. : с. 184–196
Дисертация содержит теоретическое обоснование и
методические рекомендации определения направлений
повышения
инвестиционной
привлекательности
промышленных предприятий. Доказано единство и
взаимообусловленность
разновидностей
частной
собственности и полномочий владения, распоряжения и
пользования на различных уровнях обобществления
производства, а также адекватность задач и горизонтов
менеджмента этим разновидностям

750. Колос А. Л.
Моделювання процесів антикризового управління
підприємством : дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Колос
Андрій Леонідович – Х., 2001. – 180 с. – Бібліогр. : с. 169 –
180
Дисертацію
присвячено
дослідженню
питань
антикризового управління підприємством, розробці
комплексу взаємопов’язаних економіко-математичних
моделей формування програм антикризового розвитку та
підтримки відповідних управлінських рішень. У межах
даного
дослідження:
проаналізовано
проблему
антикризового
управління
підприємством;
проаналізовано існуючі методики визначення загрози
кризи;
розроблено
концепцію
моделювання
антикризового управління; виділено зовнішній та
внутрішній контури управління; розроблено модель
внутрішньокорпоративного антикризового управління та
модель зовнішнього контура антикризового управління.
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751. Костромитина М. И.
Организация эффективной работы предприятия в
постприватизационный период : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.01 / Костромитина Марина Игоревна – Х., 2001. – 236
с. – Библиогр. : с. 165–174
Диссертация
посвящена
комплексу
вопросов,
связанных с проблемой повышения эффективности
функционирования приватизированных предприятий,
поиска эффективных направлений организации их
деятельности в постприватизационный период. В работе
исследованы основные направления развития отношений
собственности в индустриальной экономике, в частности,
тенденции к преобразованию индивидуальной частной
формы собственности в групповую собственность с элементами коллективной формы собственности, а также
усилению
значения
экономических
аспектов
собственности.

752. Макаренко А. П.
Организация частных предприятий в сельском хозяйстве
(по материалам Днепропетровской области) : дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.01 / Макаренко Андрей Петрович – Х.,
2001. – 293 с. – Библиогр. : с. 194–211
Диссертация посвящена разработке теоретических и
организационно-экономических
подходов
к
формированию и эффективному функционированию
частных предприятий с арендой имущества и земли. В
работе раскрыта сущность собственности, разработана
структурно-логическая схема трансформации ее форм и
выявлены разновидности частной собственности в
сельском хозяйстве. Отдельное место отведено трактовке
понятия частного сельскохозяйственного предприятия
сформированного на основе как собственных, так и арендованных земельных делянок и имущества

753. Новикова Т. В.
Планирование рекламной деятельности предприятия :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Новикова Татьяна
Викторовна – Х., 2001. – 166 с. – Библиогр. : с. 157–166
Диссертация посвящена изучению теоретических и
методологических основ организации, управления и
планирования рекламной деятельности предприятия.
Определено место и роль рекламы в реализации
комплекса маркетинга; обоснованы экономическое
содержание, структура, последовательность разработки и
реализации
рекламной
кампании
предприятия.
Разработана структура управления рекламным процессом,
усовершенствована схема взаимодействия предприятия и
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участников рекламной кампании
подготовки и реализации.

в

процессе

ее

754. Пискун Е. И.
Оценка эффективности использования заемных средств
предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Пискун
Елена Ивановна – Х., 2001. – 171 с. – Библиогр. : с. 158–
171
В работе проведен структурный анализ различных
отраслей экономики Украины определена необходимость
привлечения заемных средств; раскрыта сущность
денежно-кредитных отношений в стране; обобщены и
систематизированы
источники
формирования
финансовых ресурсов предприятия, а также формы и
виды заемных средств; изучены основные подходы и
определены проблемы оценки использования заемных
средств. Для оценки и прогнозирования эффективности
использования заемных средств на предприятиях
разработан механизм, состоящий из двух блоков: оценка и
анализ эффективности использования заёмных средств на
предприятиях; прогнозирование уровня использования
заёмных средств на предприятиях.

755. Прохорова В. В.
Реструктуризация организационно-хозяйственной
деятельности предприятия в условиях трансформационной
экономики : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Прохорова
Виктория Владимировна – Х., 2001. – 208 с. – Библиогр. :
с. 199–208
Уточнено понятие “реструктуризация организационнохозяйственной деятельности” и раскрыта его сущность,
которая состоит в определении комплекса экономикоорганизационных
изменений
видов
деятельности,
характера деятельности, которая позволяет обеспечить
соответствие
внешних
и
внутренних
факторов
эффективности производства; впервые сформулированы
принципы проведения реструктуризации, которые дают
возможность
усовершенствовать
организационнохозяйственное
обеспечение
реструктуризационных
процессов
на
предприятиях;
усовершенствован
комплексный подход к определению условий и факторов,
которые влияют на организационно-хозяйственную
деятельность предприятия и определяют механизм
проведения реструктуризации, возможности адаптации
предприятия к динамической рыночной среде.
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756. Сахно Л. А.
Экономические вопросы управления природоохранной
деятельностью на машиностроительном предприятии : дис.
... канд. экон. наук : 08.06.01 / Сахно Людмила Алексеевна
– Х., 2001. – 191 с. – Библиогр. : с. 152–162
В диссертации рассмотрены вопросы теоретического
обоснования построения эффективного механизма
управления
природоохранной
деятельностью
промышленных предприятий в период реформирования
экономики и в условиях рыночных отношений; раскрыто
содержание и сущность экономических методов
управления
природоохранными
мероприятиями;
показано, что экономический механизм рационализации
природопользования, в том числе охраны окружающей
среды от загрязнения, следует рассматривать как одну из
общественным производством в новых важнейших
подсистем управления в условиях хозяйствования.

757. Синіговець О. М.
Управління інвестиційним процесом на підприємстві :
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 / Синіговець Ольга
Миколаївна – Х., 2001. – 175 с. – Бібліогр. : с. 152–161
Узагальнено погляди про складові механізму
управління інвестиціями, проаналізовано сучасні умови
здійснення законодавчої бази інвестування; досліджено
потенціальні тенденції ринку інвестиційних ресурсів в
Україні; визначено взаємопов'язані інтереси учасників
інвестиційного процесу, їх місце і роль в забезпеченні
інвестування, систематизовано особливості інвестування
на етапах життєвого циклу товару і підприємства;
проаналізовано зміст інвестиційних проектів як складової
частини
інвестиційної
програми
підприємств;
обґрунтовано принципи і методи системного формування
стратегії і тактики інвестиційної політики.

758. Трегуб Д. В.
Организация инновационного менеджмента на
предприятии : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Трегуб
Дмитрий Владимирович – Х., 2001. – 189 с. – Библиогр. : с.
181–189
Диссертация
посвящена
изучению
комплекса
вопросов, связанных с организацией процесса управления
инновациями на предприятии. Определено содержание и
функциональные
характеристики
инновационных
процессов, разработан комплекс рекомендаций по более
эффективному осуществлению инновационных процессов
в
зависимости
от
инновационного
потенциала
современного предприятия. Для содействия реализации
инновационной стратегии предприятия теоретически
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обоснованы направления реализации инновационных
проектов на предприятии

759. Фартушняк О. В.
Организация маркетинговых исследований конъюктуры
рынка : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Фартушняк
Ольга Викторовна – Х., 2001. – 171 с. – Библиогр. : с. 161
–171
Диссертация
посвящена
разработке
научнометодических, теоретических и практических вопросов
организации маркетинговых исследований конъюнктуры
рынка. Раскрыто содержание, сущность и место
категорий:
«экономическая
конъюнктура»,
«маркетинговые
исследования»,
«конъюнктурные
исследования»; обосновано, что условием эффективной
работы любого предприятия является проведение
маркетинговых исследований конъюнктуры рынка

760. Хоменко Л. М.
Планування та раціональна організація роботи
внутрішньозаводського залізничного транспорту : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Хоменко Людмила Миколаївна
– Х., 2001. – 179 с. – Бібліогр. : с. 166–179
Досліджений вплив суттєвих факторів на тривалість
обороту магістральних вагонів на промисловому
підприємстві;
знайдено
оптимальны
потужності
вантажних комплексів, місткість складів і технологічних
запасів вантажів (продукції); розроблені підходи до
визначення впливу складових оптимізації числа вагонів
передаточного поїзда для немаршрутизованого потоку
між станцією примикання і під'їзною колією; досліджені
можливості,
умови
і
особливості
прискорення
транспортування виробів до споживачів в умовах
загострення конкуренції.

761. Черноиванова А. С.
Управление инновациями в организациях : дис. ... канд.
экон. наук : 08.06.02 / Черноиванова Анна Степановна – Х.,
2001. – 191 с. – Библиогр. : с. 178–191
Диссертация
посвящена
разработке
научнопрактических рекомендаций по совершенствованию
управления инновациями в организациях, повышению их
эффективности. Обобщены теоретические подходы к
обоснованию понятий инновационной деятельности
предприятия и уточнены следующие ее понятия:
“новшество”,
“инновация”
(“нововведение”),
“инновационная
деятельность”,
“инновационный
процесс”,
“инновационный
проект”.
Обобщен
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зарубежный
деятельности.

опыт

организации

инновационной

762. Шемаева Л. Г.
Организация материальных и финансовых потоков на
предприятии : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Шемаева
Людмила Григорьевна– Х., 2001. – 193 с. – Библиогр. : с.
179–193
Диссертация
посвящена
комплексу
вопросов,
связанных с организацией и управлением материальными
и сопутствующими финансовыми потоковыми процессами на промышленных предприятиях в рыночных
условиях. Определены основные практические и
теоретические предпосылки перехода к потоковой концепции управления предприятием в условиях перехода к
рыночным отношениям

763. Шульга Г. А.
Стратегическое управление развитием предприятия :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 / Шульга Галина
Александровна – Х., 2001. – 181 с. – Библиогр. : с. 170–181
В работе определена сущность стратегического
управления как основы действий предприятия для
обеспечения его развития в перспективе. Уточнен и
дополнен понятийный аппарат. Обоснована объективная
необходимость
целенаправленного
формирования
стратегического потенциала предприятия, включающего
производственный
и
управленческий
потенциал.
Исследование возможностей объекта и субъекта
управления,
как
относительно
самостоятельных
подсистем
потенциала
предприятия,
позволит
осуществить обоснованный выбор направленности
необходимых
преобразований,
что
обеспечит
сбалансированность и пропорциональность развития
управляющей и управляемой систем предприятия.

764. Ярошенко Ю. Ф.
Формирование организационно-экономического
механизма повышения конкурентоспособности
предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 экономика предприятия и организация производства /
Ярошенко Юрий Федорович – Х., 2001. – 190 с. –
Библиогр. : с. 175–190
Диссертация посвящена разработке теоретических
основ, и методических рекомендаций по формированию
организационно-экономического механизма повышения
конкурентоспособности
предприятия.
Исследованы
существующие теоретические подходы к понятиям
"конкурентоспособность" и "потенциал предприятия”,
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раскрыты их сущность и содержание с учетом
современных условий формирования обоснована.

2002
765. Бондаренко М. В.
Управление процессом обеспечения общей устойчивости
промышленного предприятия: дис. ... канд. экон. наук :
08.06.01 / Бондаренко Мария Владиславовна – Х., 2002. –
172 с. – Библиогр. : с. 159–171
Диссертационная работа посвящена теоретическому
обоснованию
обеспечения
общей
устойчивости
предприятия и разработке методических подходов и
практических рекомендаций относительно управления
процессом повышения устойчивости предприятия в
условиях трансформационной экономики.

766. Буднік М. М.
Адаптація промислових підприємств до ринкових умов
господарювання : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Буднік Марина Миколаївна – Х., 2002. – 197 с. – Бібліогр. :
с. 186–197
У дисертації досліджено існуючі теоретичні підходи до
обґрунтування та проведення адаптації підприємства до
ринкових умов господарювання. Розкрито зміст та
особливості процесу адаптації підприємства як складної
відкритої соціально-економічної системи. Проаналізовано
вплив факторів зовнішнього середовища на фінансовоекономічне становище підприємств машинобудівної
галузі України; вивчено напрямки адаптації підприємств
машинобудування до ринкових умов. Запропоновано
методику аналізу відповідності внутрішнього середовища
підприємства ринковим умовам господарювання.

767. Гарін О. Л.
Управління витратами в системі стратегічного розвитку
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: : 08.06.01 / Гарін
Олег Леонідович – Х., 2002. – 189 с. – Бібліогр. : с. 178–
189
У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні
положення та розроблено методичні рекомендації щодо
створення системи управління витратами. Розкрито
сутність, зміст та особливості процесу управління
витратами у взаємозв’язку з розробкою стратегії розвитку
підприємства і стадіями життєвого циклу продукції.
Визначено цілі, об’єкти, суб'єкти, методи, інструменти,
функції системи управління витратами. Обґрунтовано
принципи її формування та відповідні організаційні
елементи.
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768. Голубенко Г. О.
Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Голубенко Ганна Олександрівна – Луганськ, 2002. – 203 с.
– Бібліогр. : с. 190–203
Обгрунтовано необхідність здійснення інвестиційної
підтримки
інноваційної
діяльності
підприємств.
Визначено особливості інвестування інновацій та
фактори, які обумовлюють вибір потенційних інвесторів і
джерел інвестування інновацій. Проаналізовано державні
й недержавні джерела інвестиційної підтримки
інноваційної діяльності підприємств. Визначено фактори
та умови їх вибору. Наголошено на необхідності розвитку
специфічної форми інноваційної діяльності - венчурного
бізнесу.

769. Горобинська М. В.
Підвищення ефективності використання основних
фондів підприємств в умовах трансформації економіки :
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Горобинська Маріана
Володимирівна – Х., 2002. – 160 с. – Бібліогр. : с. 148–160
У дисертації досліджено теоретичні та методологічні
проблеми ефективного використання основних фондів і
виробничих потужностей підприємств. Обгрунтовано
комплексний триєдиний підхід до структури категорій
"основні фонди" та "основний капітал" для поглибленого
розуміння
їх
сутності
й
шляхів
ефективного
використання. Визначено основні тенденції перехідного
характеру цих категорій в умовах трансформації
економіки з виявленням загальних та особливих ознак.
Запропоновано нове наукове поняття "ефективна
виробнича потужність підприємства", яке поєднує
виробничі і маркетингові аспекти діяльності підприємств.

770. Гриневич Л. В.
Стратегічне управління інвестиційною діяльністю
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01
/Гриневич Людмила Володимирівна – Х., 2002. – 181 с. –
Бібліогр. : с.172–181
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних
зі стратегічним

771. Гур'янова Л. С.
Моделювання якісних показників діяльності
великомасштабних систем : дис. ... канд. екон. наук :
08.03.02 / Гур'янова Лідія Семенівна – Х., 2002. – 162 с. –
Бібліогр. : с. 152–161
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У дисертаційній роботі запропонована концепція
моделювання
якісних
показників
діяльності
великомасштабних систем, заснована на механізмах
раннього
попередження
дестабілізації
їхнього
функціонування. До числа таких показників відносяться,
насамперед, ті, котрі характеризують фінансову діяльність
системи Для реалізації механізмів концепції розроблено
комплекс економіко- математичних моделей оцінки й
аналізу фінансового стану великомасштабних систем,
діагностики якісних показників діяльності, вибору
напрямків фінансового оздоровлення.

772. Дробитько Н. А.
Оценка и диагностика конкурентоспособности
предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.02 /
Дробитько Наталия Анатольевна – Х., 2002. – 225 с. –
Библиогр. : с. 178–188
Диссертация посвящена комплексному теоретическому
обоснованию подходов к оценке и диагностике
конкурентоспособности предприятий, а также разработке
на этой основе научно-методических и практических
рекомендаций
относительно
устойчивого
их
функционирования в условиях изменяющейся внешней
среды.Обосновано значение конкуренции как важнейшего
механизма
обеспечения
эффективности,
пропорциональности и динамичности рыночной экономики. В национальной экономике происходит становление
конкурентной среды, что требует принципиально новых
подходов к формированию стратегии и тактики
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятий.

773. Євсєєв О. С.
Моделювання матеріально-технічного забезпечення
розвитку підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 /
Євсєєв Олексій Сергійович – Х., 2002. – 278 с. – Бібліогр. :
с. 180–188
Розроблений у дисертації концептуальний, методичний,
а також економіко- математичний інструментарій утворює
цілісний комплекс, що дозволяє використовувати знання
служби МТЗ на ранніх стадіях розробки нового продукту
- етапах генерації і фільтрації ідей та економічного
аналізу проекту. Враховуючи слабку формалізацію задач
МТЗ розвитку підприємства, в основу розробленого
модельного комплексу покладено експертно-аналітичний
підхід. Загальна структура комплексу подана як множина
локальних моделей - формалізованих компонент, які
відповідають задачам, і блоків-перетворювачів експертних компонент.
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774. Жихор Е. Б.
Оценка эффективности инновационных проектов
предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Жихор
Елена Борисовна – Х., 2002. – 174 с. – Библиогр. : с. 156–
174
Диссертация
посвящена
разработке
научнопрактических рекомендаций по оценке эффективности
инновационных проектов предприятия. Обобщены
теоретические подходы к обоснованию понятий
инновационной деятельности и уточнены следующее
понятия
и
их
классификации:
“инновация”,
“инновационный
проект”,
“риск
инновационного
проекта”. Проведен анализ деятельности Харьковского
регионального отделения Украинской государственной
инновационной компании, осуществляющей поддержку
инновационной деятельности на региональном уровне,
определены недостатки и предложены меры по их
устранению.

775. Жуков В. В.
Управління інвестиційною діяльністю промислового
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Жуков
Владлен Валерійович – Х., 2002. – 177 с. – Бібліогр. : с.
164–177
Дисертаційне дослідження присвячене розробці
науково- методичних підходів до вдосконалення
ефективності механізму управління інвестиційною
діяльністю промислового підприємства. У дисертації
визначені зміст і сутність категорії “інвестиції-”; виділені
чинники, що впливають на удосконалення механізму
управління інвестиційною діяльністю промислових
підприємств в умовах перехідної економіки. Отримало
подальший
розвиток
удосконалення
класифікації
інвестицій.

776. Истомина Т. А.
Диагностика кризисных ситуаций в процессе управления
реструктуризацией предприятия : дис. ... канд. экон. наук :
08.06.01 / Истомина Татьяна Анатольевна– Х., 2002. – 188
с. – Библиогр. : с. 152–164
Диссертация
посвящена
комплексу
вопросов,
связанных
с
проблемами
реструктуризации
отечественных предприятий и диагностики кризисных
ситуаций на них. В работе исследованы теоретические и
практические подходы к процессу реструктуризации,
уточнено
экономическое
содержание
категории.
Реструктуризация рассматривается как постоянный
процесс адаптации предприятия к внешним изменениям,
направленный
на
восстановление
эффективного
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функционирования предприятия и предотвращение
возможного кризиса через проведение комплекса
мероприятий, соответствующих текущему состоянию
предприятия.

777. Кір'ян О. І.
Кадрове забезпечення розробки та реалізації
стратегічних рішень : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 /
Кір'ян Олена Іванівна – Х., 2002. – 200 с. – Бібліогр. : с.
194–200
Дисертація присвячена розробці підходів, які
дозволяють формувати кадровий потенціал підприємства
відповідно до стратегії його розвитку. Проведено аналіз
фактичного змісту роботи з кадрами на вітчизняних
машинобудівних підприємствах і виявлені чинники, що
найбільшою мірою впливають на результативність праці
персоналу. На підставі цього був проведений вибір
сукупності критеріїв комплексної оцінки персоналу
машинобудівних підприємств, обґрунтовано процесний
підхід до відбору і розміщення кадрів

778. Коваль Т. А.
Инвестиционная деятельность промышленного
предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Коваль
Татьяна Александровна – Х., 2002. – 170 с. – Библиогр. :
с. 159–170
Диссертация содержит теоретическое обоснование и
методические рекомендации по определению путей
активизации инвестиционной деятельности предприятий.
В работе определены методические основы активизации
инвестиционной
деятельности
промышленных
предприятий как результат исследования теоретических
проблем и сущности производственного инвестирования,
обобщения
подходов
к
оценке
эффективности
инвестиционных
проектов,
а
также
практики
производственного инвестирования.

779. Колесникова В. М.
Управління фінансовими ресурсами підприємствами в
умовах реформування податкової системи : дис. ... канд.
екон. наук : 08.06.02 / Колесникова Валентина
Митрофанівна – Х., 2002. – 190 с. – Бібліогр. : с. 176–190
Дисертацію присвячено розробці теоретичних основ,
методичних підходів та рекомендацій щодо підвищення
ефективності
управління
фінансовими
ресурсами
підприємства в умовах реформування податкової системи.
Проведено теоретичний аналіз сутності фінансових
ресурсів, уточнено поняття «фінансові ресурси держави»,
«фінансові ресурси підприємства» та «управління
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фінансовими
ресурсами»;
розкрито
особливості
управління
фінансовими
ресурсами
в
умовах
трансформаційної економіки, визначено вплив системи
оподаткування на формування фінансових ресурсів.

780. Кононова К. Ю.
Моделювання інвестиційних процесів в регіоні на основі
енерговиробничих циклів : дис. ... канд. екон. наук :
08.03.02 / Кононова Катерина Юріївна – Х., 2002. – 159 с. –
Бібліогр. : с. 149–159
Дисертація
присвячена
дослідженню
питань
формування інвестиційної стратегії розвитку регіону,
розробці комплексу економіко-математичних моделей
планування і управління інвестиційною діяльністю в
регіоні. Зроблено аналіз стану інвестиційних процесів як у
цілому по Україні, так і по окремих її регіонах.
Розроблено
концепцію
формування
інвестиційної
стратегії розвитку регіону на основі енерговиробничих
циклів. Зроблено оцінку інвестиційної привабливості
регіонів України. Виділено енерговиробничий цикл
Харківського регіону з використанням нійросітьового
підходу.

781. Коршунов В. І.
Стратегічне планування маркетингової діяльності на
підприємстві : дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.02 / Коршунов
Володимир Ілліч– Х., 2002. – 332 с. – Бібліогр. : с. 319– 332
Дисертація присвячена проблемам, методологічним
розробкам, теоретичним дослідженням стратегічного
планування маркетингової діяльності підприємствами в
умовах ринкових трансформацій. Теоретично узагальнено
і розкрито об’єктивний характер зміни змісту та сутності
поняття «маркетинг». Зроблено детальний аналіз
сучасного стану маркетингу та планування маркетингової
діяльності на підприємствах України. Визначено
особливості створення державою інституціональних
передумов для впровадження і розвитку стратегічного
маркетингу на всіх рівнях господарювання.

782. Кривошапка Ю. М.
Організація корпоративного управління діяльністю
акціонерних товариств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 /
Кривошапка Юрій Миколайович – Х., 2002. – 196 с. –
Бібліогр. : с. 189–196
Найважливішою складовою тривалих економічних
реформ в Україні є удержавлення великих і середніх
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промислових підприємств. Корпоративне управління
являє собою складну організаційну структуру, яка
включає ряд виборних органів і механізмів прийняття
рішень
стосовно
технічного,
технологічного,
організаційного, кадрового та фінансового питань, з
метою максимального задоволення інтересів акціонерів.
Ядром організаційно-економічного механізму має бути
система стимулів, що формує мотиви спонукаючи до
підвищення ефективності функціонування. Системний
підхід дозволяє визначити сутність складових механізму
та закономірності їх взаємодії.

783. Кузькін Є. Ю.
Активізація інвестиційної діяльності промислових
підприємств у період розвитку економіки : дис. ... канд.
екон. наук : 08.06.02 / Кузькін Євген Юрійович – Х., 2002.
– 183 с. – Бібліогр. : с.172–183
У дисертації узагальнені теорія та практика
використання інвестиційних ресурсів для пожвавлення
виробничо-господарської
діяльності
промислових
підприємств, уточнено та систематизовано ознаки класифікації інвестицій, проаналізовані регіональні особливості
інвестиційної діяльності підприємств м. Харкова,
визначено та систематизовано джерела фінансування
інвестиційної діяльності промислових підприємств,
розроблена
методика
структурного
аналізу
відтворювального
циклу
оборотного
капіталу
підприємств.

784. Лепа В. В.
Управління соціальним ризиком (на прикладі Донецької
області ): дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Лепа Вілена
Вікторовна – Донецьк, 2002. – 162 с. – Бібліогр. : с. 150–
162
Дисертація присвячена дослідженню і розробці методів
управління соціальним ризиком у регіоні. У роботі
зроблений аналіз підходів до визначення сутності і ролі
пального ризику в сучасному суспільстві, на підставі
якого запропоновано визначення і класифікація
соціальних ризиків. Розроблено методи кількісної оцінки
рівня соціального ризику.Розроблено метод моделювання
соціальної мобільності населення регіону на основі
застосування теорії марківських процесів, як спосіб
прогнозування соціального розвитку регіону, а також
метод кількісної оцінки наслідків соціального ризику у
виді визначення витрат життєвого потенціалу з соціально
обумовлених причин.
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785. Лозенко А. П.
Обоснование конкурентной стратегии предприятия : дис.
... канд. экон. наук : 08.06.02 / Лозенко Андрей Павлович –
Х., 2002. – 158 с. – Библиогр. : с. 149–158
В диссертации исследуются вопросы выбора
предприятием конкурентной стратегии с использованием
результатов анализа его конкурентной позиции.
Рассмотрены и проанализированы основные модели
стратегического маркетингового планирования. В
результате
разработан
методический
подход
к
обоснованию конкурентной стратегии предприятия с
учетом
его
конкурентной
позиции.
Предложен
методический подход к анализу конкурентной позиции
предприятия, включающий в себя следующие этапы:
определение границ исследуемого рынка и перечня
конкурентов; оценка привлекательности исследуемого
рынка для ведения деятельности, оценка конкурентного
преимущества анализируемого предприятия.

786. Лю, Ли
Модели оценки и регулирования финансовой
деятельности предприятия : дис. ... канд. экон. наук :
08.03.02 / Лю, Ли. – Х., 2002. – 151 с. – Библиогр. : с. 144–
151
В диссертации осуществлена постановка и решение
новой актуальной задачи разработки теоретических основ
и моделей гибкой системы финансового оценивания и
регулирования.

787. Марван, Али Саламех Аль-Салаймех
Конъюктура рынка и маркетинговое планирование на
предприятии : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Марван,
Али Саламех Аль-Салаймех. – Х., 2002. – 166 с. –
Библиогр. : с. 157–166
Дисертация
посвящена
исследованию
проблем
дальнейшего развития теории и практики маркетинга на
предприятиях Украины. Обобщены и углублены научнотеоретические аспекты изучения конъюнктуры рынка и
развитие маркетингового планирования на предприятии.
В работе на основе анализа теоретических и практических
аспектов развития маркетинга дается комплексное
определение
маркетинга
как
системы
предпринимательской деятельности, направленной на
планирование,
ценообразование,
продвижение
и
распределение необходимых товаров и услуг настоящим и
будущим потребителям
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788. Мартиненко М. В.
Організація управління підприємствами сфери
соціальних послуг : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 /
Мартиненко Марина Вікторовна – Х., 2002. – 171 с. –
Бібліогр. : с. 160–171
Дисертаційна
робота
присвячена
вивченню
теоретичних та методологічних основ організації
управління підприємствами сфери соціальних послуг.
Виявлено значення послуг соціальної сфери для
економічного розвитку країни, обґрунтована провідна
роль медичних послугу соціальній сфері, доказана
необхідність
застосування
економічних
методів
управління підприємствами соціальної сфери. В роботі
проведений аналіз організації управління наданням
медичних послуг в Україні на сучасному етапі, визначені
специфічні характеристики медичних послуг, особливості
їх життєвого циклу, удосконалена структура маркетингумікс медичних послуг, розглянуті можливості підвищення
якості послуг та ефективності маркетингової діяльності
підприємств охорони здоров’я.

789. Мельник В. І.
Механізм регулювання виробництва та реалізації
продукції підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01
/ Мельник Вікторія Іванівна – Х., 2002. – 190 с. – Бібліогр. :
с. 179–190
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальністю 08.06.01 - економіка
підприємства і організація виробництва - Харківський
державний економічний університет, Харків, 2002. У
дисертаційній роботі розглянуто теоретичні положення та
розроблене методичні рекомендації щодо створення
механізму регулювання виробництва і реалізації
продукції підприємства. Розглянуто економічну суть
процесів виробництва і реалізації продукції, визначено
об’єктивність
зміни
характеру
регулювання
господарської діяльності в умовах становлення ринкових
відносин. Систематизовано теоретичні підходи до
підвищення ефективності організації виробничо-збутової
діяльності промислових підприємств.

790. Молдавська О. В.
Моделювання процесів координації в інвестиційній
діяльності великомасштабних економічних систем : дис. ...
канд. екон. наук : 08.03.02 / Молдавська Олена
Владиславівна – Х., 2002. – 163 с. – Бібліогр. : с. 155–163
У дисертації розглядається актуальна проблема
розробки економіко- математичних моделей координації
інвестиційної діяльності великомасштабних економічних
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систем. Для реалізації чисельних переваг таких систем
необхідна координація взаємодії між окремими
елементами. Запропоновані в роботі концепція та моделі
координації інвестиційної діяльності спрямовані на
збільшення
ефективності
функціонування
великомасштабних економічних систем, тому що їх
використання сприяє узгодженню інвестиційних інтересів
елементів систем та координації при виконанні обраних
інвестиційних програм.

791. Оболенська Т. Є.
Маркетинг у сфері освітніх послуг : дис. ... док. екон.
наук : 08.06.02 / Оболенська Тетяна Євгеніївна – К., 2002. –
359 с. – Бібліогр. : с. 346–359
Дисертацію присвячено розробці теоретичних засад
визначення сутності та змісту маркетингового підходу до
управління діяльністю суб’єктів ринку та необхідність
застосування його в сфері освіти в трансформаційний
період економіки України. Розроблено концепцію
соціально-відповідального маркетингу. Сформульовано
зміст та сутність категорії освітньої послуги як
специфічного маркетингового товару. Розкрито зміст місії
соціально-відповідального маркетингу в сфері освіти як
формування і реалізацію стратегії нарощування цінності
людини. Обгрунтовано принципи стратегій маркетингу в
сфері
освіти,
які
зорієнтовані
на
дихотомію
пріоритетності
співробітництва
між
навчальними
закладами, і розкрито ефективність конкуренції між
виробниками освітніх послуг (це в свою чергу значно
посилює вплив особистісного фактора викладача).

792. Піддубна Л. І.
Технологічна конкурентоспроможність у
зовнішньоекономічній діяльності підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.02 / Піддубна Людмила Іванівна –
Х., 2002. – 168 с. – Бібліогр.: с. 178–189
Диссертация посвящена теоретическому обоснованию
организационно-экономических
предпосылок
формирования технологической конкурентоспособности
предприятий промышленности Украины и разработке
рекомендаций по совершенствованию организационнометодического
обеспечения
процесса
управления
технологической конкурентоспособностью предприятия.
В работе исследуются происхождение, сущность и
особенности технологической конкуренции как новой для
отечественных предприятий формы конкурентного
взаимодействия на внешних рынках, показано, что
материальным субстратом современного механизма
формирования конкурентных преимуществ является
технология.
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793. Потрашкова Л. В.
Моделювання управління розвитком підприємства : дис.
... канд. екон. наук : 08.03.02 / Потрашкова Людмила
Володимирівна – Х., 2002. – 250 с. – Бібліогр. : с. 178– 189
Дисертація містить концептуальне, методичне й
економіко-математичне забезпечення функцій контролю,
аналізу, прогнозування і прийняття рішень контуру
управління розвитком підприємств на основі узгодження
інтересів власників, персоналу і держави. Інтереси
економічних суб'єктів, цілі і ресурсні обмеження процесів
розвитку формалізовані за допомогою показників обсягу і
структури доданої вартості.У дисертації розроблено
концепцію управління розвитком підприємства на основі
узгодження
інтересів
економічних
суб'єктів;
запропоновано методику аналізу діяльності підприємств
за допомогою показників обсягу і структури доданої
вартості; сформовано комплекс задач і відповідних
економікоматематичних
моделей
управління
підприємством як системою зі створення доданої вартості.

794. Прокопович С. В.
Моделювання гнучкої стратегії пенсійного страхування в
умовах нестаціонарного середовища : дис. ... канд. екон.
наук : 08.03.02 / Прокопович Світлана Валеріївна – Х.,
2002. – 175 с. – Бібліогр. : с. 156–167
Дисертаційну роботу присвячено розробці комплексу
економіко- математичних моделей формування гнучкої
стратегії пенсійного страхування. Така стратегія повинна
враховувати дестабілізуючі впливи факторів зовнішнього
середовища та забезпечувати підвищення рівня життя
населення похилого віку.

795. Проскура О. Ю.
Антикризове управління підприємством : дис. ... канд.
екон. наук : 08.06.02 / Проскура Олена Юріївна – Х., 2002.
– 207 с. – Бібліогр. : с. 162–172
Дисертацію присвячено теоретичному обгрунтуванню і
методичному забезпеченню напрямків антикризового
управління підприємством. Обгрунтовано вибір основних
фінансових показників діяльності підприємства і
запропоновано граничні значення цих показників. На
підставі вивчення існуючих критеріїв розроблено
методику
формування
інтегрального
показника,
спрямованого на виявлення рівня кризового стану
підприємства, та обгрунтовано особливості розрахунку
цього показника для підприємств різних організаційноправових форм господарювання. Розроблено матриці
станів підприємств, які дозволяють виявляти внутрішні
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фактори, що в найбільшій мірі спричинили кризу, та
вибирати адекватні й ефективні антикризові програми.

796. Салун М. М.
Економічна оцінка ризиків у зовнішньоекономічній
діяльності промислового підприємства : дис. ... канд. екон.
наук : 08.06.01 / Салун Марина Миколаївна – Х., 2002. –
186 с. – Бібліогр. : с. 152–186
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов'язаних з
ризиком діяльності підприємства на зовнішньому ринку.
Розглянуто
сутність
механізму
проведення
зовнішньоторговельної угоди та ризики, що виникають у
зовнішньоекономічній
діяльності
підприємства.
Проведено аналіз закономірностей, що впливають на
величину ризику зовнішньоекономічної діяльності.
Встановлено чинники, що зумовлюють дію цих законів і
закономірностей. У роботі запропоновано оригінальні
методичні розробки та раціональні математично
обґрунтовані рішення з науково-орієнтованої оцінки
альтернатив та знаходження оптимуму при узгодженні
зовнішньоторговельного контракту в ситуації ризику.

797. Стрижиченко К. А.
Адаптивні моделі вибору і формування портфеля акцій :
дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Стрижиченко
Костянтин Анатолійович. – Х., 2002. – 170 с. – Бібліогр. : с.
159–170
Розроблена концептуальна модель вибору виду і
формування портфеля акцій, заснована на адаптивних
механізмах управління, яка дозволяє підвищити
ефективність діяльності інвестора на фондовому ринку.
Побудована модель індексу ПФТС, заснована на
запропонованій системі макроекономічних показників,
яка дає можливість оцінити міру ділової активності
фондового
ринку
країни.
Розроблена
методика
прогнозування ділової активності ринку на основі
комплексу
економіко-математичних
моделей,
яка
дозволяє адаптивно до зовнішніх умов вибрати вид
портфеля акцій.

798. Харченко А. О.
Моделювання процесів прийняття рішень в системі
інвестиційного менеджменту : дис. ... канд. екон. наук :
08.03.02 / Харченко Алла Олександрівна – Х., 2002. – 162 с.
– Бібліогр. : с. 155–162
У дисертаційній роботі запропонована структура
загальної моделі процесу прийняття рішень, що
встановлює логічний зв’язок між локальними моделями
розв’язання
окремих
задач
при
формуванні
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інвестиційного портфеля. Вибір привабливих цінних
паперів пропонується здійснювати на основі розроблених
моделей, які дозволяють оцінити і спрогнозувати
фінансовий стан емітента, оцінити привабливість цінних
паперів з урахуванням динаміки їхніх характеристик. У
дисертаційній роботі створена модель формування
інвестиційного портфеля, яка дозволяє оцінити рівень
ризику портфеля з використанням процедури відшукання
закону розподілу випадкової величини прибутку.

799. Чанг, Хонгвен
Моделирование диагностики банкротства коммерческого
банка : дис. ... канд. экон. наук : 08.03.02 / Чанг, Хонгвен. –
Х., 2002. – 183 с. – Библиогр. : с. 173–183
Диссертация
посвящена
научной
проблеме
моделирования диагностики банкротства коммерческих
банков в условиях неопределенной внешней среды. В
работе разработан новый подход к моделированию
диагностики банкротства коммерческих банков, который
включает в себя как оценку их финансового состояния,
так и диагностику влияния, в условиях неопределенности,
внешней среды на финансовую стойкость банковских
учреждений. В диссертации усовершенствован системный
подход
к
количественно-качественной
оценке
финансового состояния, устойчивости и банкротства
коммерческих банков.

2003
800. Базалієва Л. В.
Управління трансакційними витратами підприємства :
дис. ... канд. екон. наук. : 08.06.01 / Базалієва Людмила
Віталіївна – Х., 2003. – 199 с. – Бібліогр. : с. 175–184
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню
та розробленню методичного забезпечення управління
трансакційними витратами підприємства з метою
підвищення ефективності його функціонування. В роботі
уточнено економічну сутність трансакційних витрат
підприємства як об’єкта управління; визначено категорію
«управління трансакційними витратами підприємства»,
яке розглядається з позицій поєднання функціонального,
системного та стратегічного підходів. Уточнено зміст
таких функцій управління трансакційними витратами
підприємства, як планування, організація, мотивація й
контроль. Обгрунтовано необхідність створення та
використання на підприємствах системи управління
трансакційними витратами для підвищення ефективності
їх контрактної діяльності.

801. Бестужева С. В.
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Управління експортною діяльностю підприємства : дис.
... канд. екон. наук : 08.06.01 / Бестужева Світлана
Василівна – Х., 2003. – 155 с. – Бібліогр. : с. 149–155
В роботі на основі аналізу стану та можливостей
розвитку
експортного
потенціалу
підприємств
фармацевтичної промисловості України виявлено вузлові
проблеми і напрями вдосконалення управління
експортною
діяльністю
підприємства
в
умовах
транзитивної
економіки.
Розвинуто
теоретикометодологічні засади управління експортною діяльністю
підприємства на основі узгодження принципів та
інструментів, що містяться у домінуючих підходах до
управління – процесному, системному та ситуаційному, а
також
концептуальних
положень
стратегічного
управління.

802. Бібік Ю. В.
Економічні аспекти сертифікації продукції та систем
управління якістю за міжнародними стандартами : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Бібік Юрій В'ячеславович – Х.,
2003. – 227 с. – Бібліогр. : с. 198–212
Дисертація присвячена розробці теоретичних основ та
методичних рекомендацій з впровадження , сертифікації
й удосконалення систем менеджменту якості у
відповідальності зі стандартами ICO серії 9000, а також
сертифікації продукції за міжнародними стандартами.
Узагальнено основні мотиви та переваги впровадження й
сертифікації систем менеджменту якості. Обгрунтована
необхідність гармонізації
національної системи
сертифікації та стандартів із вимогами міжнародних.

803. Бубенко С. П.
Організаційно-економічний механізм експортної
діяльності підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01
/ Бубенко Світлана Павлівна – Х., 2003. – 237 с. – Бібліогр.
: с. 169–183
В роботі досліджено теоретичні підходи до розвитку
експорту; розроблено методичні рекомендації щодо
формування
організаційно-економічного
механізму
експортної діяльності підприємства, які дають можливість
комплексно
розв’язати
задачу
забезпечення
її
ефективності. Обгрунтована
і розроблена система
моделей оптимізації асортименту та обсягів збуту
експортної продукції підприємства; ціноутворення на
експортну продукцію; вибору цільових ринків збуту
продукції; оцінки ефективності механізму експортної
діяльності підприємства.

804. Галушко А. В.
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Управління реструктуризацією великих акціонерних
товариств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Галушко
Андрій Володимирович – Х., 2003. – 177 с. – Бібліогр. : с.
170–177
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню
здійснення організаційно-економічної реструктуризації
машинобудівних підприємств на прикладі відкритого
акціонерного товариства «Лозівський ковальськомеханічний завод» і розробці науково-прикладних і
методичних рекомендацій з метою відновлення його
господарської діяльності і підвищення ефективності
функціонування у майбутньому. Проведений аналіз
маркетингової
стратегії,
виробничо-господарської
діяльності і фінансового стану ВАТ «ЛКМЗ» свідчить
про наявність значних резервів , особливо в секторі
цінової конкуренції. Ці резерви пов’язані, насамперед, зі
зниженням питомої ваги невиробничих витрат у структурі
витрат на виробництво основних видів продукції.

805. Гіковатий В. М.
Моделювання механізмів взаємодії підприємства та
споживача : дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Гіковатий
Володимир Михайлович – Х., 2003. – 183 с. – Бібліогр. : с.
176–183
У дисертації розроблена концепція моделювання
механізмів взаємодії підприємства і споживачів продукції
виробничо-технічного призначення . В основі даної
концепції лежить ідея стратифікації споживачів по рівнях
купівельної готовності, якісному показнику, що
характеризує готовність споживача зробити покупку. Для
реалізації положень концепції в дисертації розроблена
модель представлення даних про результати взаємодії
підприємства і споживача. Запропоновано метод
виявлення рівнів купівельної готовності на основі
логічного аналізу суджень споживача в процесі прийняття
ним рішення про покупку.

806. Горяйнова Ю. С.
Регулювання ринку праці на основі маркетингової
стратегії : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Горяйнова
Юлія Сергіївна – Х., 2003. – 193 с. – Бібліогр. : с. 180–193
У дисертації вивчені теоретико-методичні підходи
дослідження ринку праці. Сформульовано принципи
маркетингової стратегії на ринку праці, проведено
сегментацію ринку праці. Доведено значну роль
посередників в урегулюванні попиту на пропозиції на
ринку праці. Виявлено і класифіковано соціальноекономічні ризики на ринку праці. Визначено основні
напрямки удосконалення механізму регулювання ринку
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праці на основі використання концепції маркетингу.
Розроблено модель ринку праці з позиції маркетингу та
методичні підходи дослідження ринку з позиції потреб і
можливостей
найманих
працівників
та
вимог
роботодавців.

807. Дороніна М. С.
Комплексне управління економічними і соціальними
процесами на підприємстві (концепція та методологія) :
дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.01 / Дороніна Майя
Степанівна – Х., 2003. – 380 с. – Бібліогр. : с. 349–366
Дисертацію присвячено обґрунтовано концепції і
методологічних засад управління підприємством як
динамічною
економіко-соціальною
системою,
що
взаємодіє із мінливим зовнішнім середовищем, розробці
методичного
забезпечення
сучасних
механізмів
комплексного
управління
його
економічними
і
соціальними процесами. Узагальнено проблеми та
передумови зміни концепції управління сучасним
виробничим підприємством. Запроваджено концептуальні
засади
комплексного
управління
сучасним
підприємством,
зміни
орієнтирів
менеджменту.
Розроблено теоретичні основи управління капіталом
підприємства як економічним потоковим процесом з
використанням технологій маркетингу, логістики.

808. Заславська К. А.
Управління інвестиційними ресурсами в умовах
трансформації економіки : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Заславська Катерина Анатоліївна – Х., 2003. –
201 с. – Бібліогр. : с. 163–174
Дисертаційне дослідження присвячено основним
аспектам
управління
інвестиційними
ресурсами
підприємств з урахуванням факторів зовнішнього
середовища та використанням системного підходу. В
роботі узагальнено типові переваги та недоліки
використання
сучасних
методів
фінансування
інвестиційних проектів та їх залежність від джерел
інвестиційних ресурсів, надано рекомендації щодо
вдосконалення складових ринкової інфраструктури;
представлено залучення інвестицій в економіку регіону за
допомогою
організаційно-економічного
механізму
управління інвестиційною діяльністю, запропоновано
кількісно-якісний підхід до оцінки взаємного впливу
учасників інвестиційного процесу та прогнозування
наслідків економічних нововведень.
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809. Иванова Р. Х.
Формирование ценовой стратегии предприятий легкой
промышленности : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 /
Иванова Роза Хамитовна – Х., 2003. – 181 с. – Библиогр. :
с. 169–181
Дисссертация содержит теоретическое обоснование и
методические рекомендации по формированию ценовой
стратегии
предприятий
легкой
промышленности.
Предложена концепция формирования ценовой стратегии
как подсистемы конкурентной и общей стратегий
предприятия. На основании обобщения существующих
подходов разработаны классификации видов ценовых
стратегий и факторов, влияющих на процесс их
формирования; матрицы соответствия ценовой стратегии
этапу жизненного цикла товара, конкурентной и общей
стратегиям; проанализирована связь ценовой стратегии с
конкурентными преимуществами предприятия.

810. Климова Н. І.
Управління корпоративними фінансами : дис. ... канд.
екон. наук : 08.06.01 / Климова Ніла Іванівна – Х., 2003. –
196 с. – Бібліогр. : с. 166 –178
Дисертація присвячена дослідженню організаційноекономічних передумов формування системи управління
корпоративними фінансами та розробці методичних
рекомендацій щодо напрямків її вдосконалення. У роботі
визначено теоретичні засади корпорації як однієї з
організаційних форм первинної ланки економіки, яка має
переваги відносно інших форм господарювання, уточнено
зміст корпоративного управління, виявлено особливості
формування
національної
моделі
корпоративного
управління і можливі шляхи підвищення її ефективності.

811. Коляда О. Ю.
Організація системи моніторингу фінансової діяльності
на металургійних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Коляда Ольга Юріївна – Х., 2003. – 159 с. –
Бібліогр. : с. 150–159
У дисертаційній роботі розглянуті питання організації
системи моніторингу з метою підвищення ефективності
управління фінансовою діяльністю на металургійних
підприємствах.
Проведений
аналіз
проблем
та
особливостей функціонування підприємств металургійної
промисловості свідчить про складність і трудомісткість
процесів оцінки, аналізу та контролю фінансової
діяльності, несвоєчасність управлінських рішень, які
приймаються. Вивчені сучасні підходи щодо організації
моніторингу. Для розширення реактивної форми
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управління
пропонується
організувати
моніторингу фінансової діяльності.

систему

812. Кононов О. Ю.
Моделювання динамічних характеристик структури
капіталу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 /
Кононов Олег Юрійович – Х., 2003. – 175 с. – Бібліогр. : с.
149–160
Дисертацію
присвячено
дослідженню
питань
управління структурою капіталу, розробці комплексу
взаємозалежних економіко-математичних
моделей
управління динамічними характеристиками структури
капіталу, направлених на підвищення ефективності
функціонування систем в умовах високо динамічного
зовнішнього середовища. У рамках даного дослідження
проведено аналіз процесів формування характеристик
структури капіталу ВЕС; проведено аналіз сучасних
підходів до управління динамічними характеристиками;
розроблено
концептуальну
модель
управління
динамічними характеристиками; розроблено схему
взаємодії компонентів моделі оперативного управління
структурою капіталу.

813. Коюда О. П.
Інвестиційна привабливість підприємства в умовах
трансформації економіки : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Коюда Олександр Павлович – Х., 2003. – 161 с. –
Бібліогр. : с. 145–161
Дисертацію присвячено формуванню методики оцінки
інвестиційної привабливості підприємств з урахуванням
привабливості на мезоекономічному рівні, результатів
руху грошових потоків, ризиків зовнішнього й
внутрішнього середовища. Уточнено зміст понять
«інвестиційна політика» та «інвестиційна привабливість»
для підприємства. Отримав подальший розвиток процес
визначення інвестиційної привабливості підприємства,
який враховує стан руху його грошових коштів на
відповідних стадіях життєвого циклу. Обгрунтовано
систему
показників
визначення
інвестиційної
привабливості держави, галузі, регіону, на основі
врахування особливостей розвитку на відповідному
таксономічному рівні.

814. Крівцова Т. О.
Організація управління персоналом (на прикладі
комерційних банків) : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Крівцова Тетяна Олександрівна – Х., 2003. – 185 с. –
Бібліогр. : с. 174–183
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Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних
засад, методичних підходів та практичних рекомендацій
щодо вдосконалення організації управління персоналом
комерційного банку. В роботі розглянуто еволюцію
розвитку теорій управління персоналом, визначено
сутність і зміст понять «управління персоналом» та
«організація
управління
персоналом»;
визначено
особливості структурування персоналу в банківській
сфері. Проаналізовано тенденції розвитку банківської
системи в Україні, визначено кількісний та якісний склад
її персоналу. Розкрито сутність стратегії організації
управління персоналом комерційного банку.

815. Лепейко Т. І.
Управління прийняттям інвестиційних рішень в системі
фінансового менеджменту підприємства : дис. ... док. екон.
наук : 08.06.01 / Лепейко Тетяна Іванівна – Х., 2003. – 457
с. – Бібліогр. : с. 354 – 371
У дисертації обґрунтовано цілісну наукову концепцію
системного підходу до прийняття рішень в системі
фінансового менеджменту підприємства, реалізація якої
створює передумови для активізації інвестиційної
діяльності, підвищення ефективності рішень, що
приймаються; розроблено технологію її використання.
Запропоновано та теоретично обґрунтовано загальні
принципи,
алгоритм
і
процедури
управління
формуванням портфеля цінних паперів в умовах
невизначеності, які дають змогу приймати оптимальні
рішення та реалізовувати їх з максимальною
ефективністю в умовах швидких змін зовнішнього
середовища.

816. Лісна І. Ф.
Єдність економічної і соціальної ефективності на
підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Лісна
Ірина Федорівна – Х., 2003. – 165 с. – Бібліогр. : с. 155– 165
У дисертації досліджено теоретичні та методологічні
проблеми досягнення Єдності економічної і соціальної
ефективності підприємства. Обгрунтовано використання
системного аналізу для дослідження різновидів
ефективності
функціонування
підприємства
для
поглибленого розуміння їх сутності. Удосконалено
систему економічної ефективності підприємства, яка
об’єднує техніко-економічну і соціально-економічну
сторони виробництва, що дозволяє розширити її
підвищення. Розкрито внутрішній зв’язок
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817. Лисенко М. Д.
Комплексна оцінка інвестиційної привабливості
підприємств як суб'єктів регіональних і галузевих
економічних відносин : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Лисенко Микола Дмитрович – Х., 2003 – 190 с. – Бібліогр.
: с. 177–190
Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних і
науково- методичних засад комплексного оцінювання
інвестиційної привабливості промислового підприємства з
урахуванням його внутрішнього й зовнішнього
середовища (регіонального та галузевого). Запропоновано
концептуальний підхід до здійснення інвестиційної
діяльності, удосконалено класифікацію інвестицій.
Розроблено
науково-методичне
забезпечення
комплексного оцінювання інвестиційної привабливості
підприємства, що є узгодженним за вертикаллю, тобто
економічними рівнями управління (зовнішнім і
внутрішнім
середовищем),
та
горизонталлю
–
застосованими методами, які є ідентичними для всіх
об’єктів інвестування.

818. Меренкова Л. А.
Управление затратами предприятия в рыночной
экономике : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Маренкова
Любовь Александровна – Х., 2003. – 216 с. – Библиогр. : с.
189–202
Диссертационное
исследование
посвящено
теоретическому обоснованию и разработке методических
рекомендаций,
направленных
на
повышение
эффективности управления затратами предприятия в
рыночной экономике. В работе проведен сравнительный
анализ формирования затрат в трудовой теории стоимости
и
материализме.
Определены
сущность
затрат
предприятия и их особенности как объекта управления в
условиях рынка.

819. Мартиянова М. П.
Оценка эффективности создания функционирования
холдинговой компании : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01
/ Мартиянова Марина Павловна – Х., 2003. – 201 с. –
Библиогр. : с. 190–201
Диссертационная работа посвящена теоретическому
обоснованию
и
разработке
научно-методических
рекомендаций
по выявлению
и
использованию
внутренних резервов повышения эффективности работы
структурных подразделений и предприятия в целом в
условиях его преобразования в холдинговую компанию.

820. Москаленко Н. О.
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Організаційно-економічний механізм реструктуризації
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Москаленко Наталя Олександрівна – Х., 2003. – 175 с. –
Бібліогр. : с. 165–175
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню і
методичному забезпеченню формування й удосконалення
організаційно- економічного механізму реструктуризації
підприємства. Для вирішення цієї проблеми в роботі
досліджено передумови реструктуризації підприємства,
доповнено поняття "реструктуризація підприємства",
визначено
організаційно-економічний
механізм
реструктуризації
підприємства,
принципи
його
формування та структуру. Комплексне дослідження процесів реструктуризації проведено на матеріалах 28
підприємств машинобудівного комплексу

821. Наумік К. Г.
Розвиток мотивації персоналу підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Наумік Катерина Георгіївна –
Х., 2003. – 218 с. – Бібліогр. : с. 208–218
Дисертацію присвячено теоретичним та методичним
проблемам розвитку функції мотивації персоналу на
підприємстві. У роботі розглянуто різні підходи до
визначення категорії “мотивація”, зроблено висновок про
її міждисциплінарний характер та обґрунтовано її
визначення в аспекті узгодження цілей підприємства і
цілей його працівників шляхом постійного дослідження та
активізації структури мотивів праці.

822. Несторенко О. В.
Моделі формування ціни в клакстерних утвореннях (на
прикладі підприємств санаторно-курортної сфери) : дис. ...
канд. екон. наук : 08.03.02 / Несторенко Олександр
Васильович – Х., 2003. – 194 с. – Бібліогр. : с. 184–194
Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретичних
основ і моделей ціноутворення підприємств, що входять
до кластерної економічної системи. Розроблений
комплекс економіко-математичних моделей дозволяє
визначити ціни та обсяги виробництва підприємств
кластерного утворення, за яких економічні суб’єкти
досягатимуть максимального прибутку у випадку
індивідуальної та колективної раціональності.

823. Низькодубова К. В.
Управління екологічною безпекою промислових
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Низькодубова Катерина Валеріївна – Х., 2003 – 228 с. –
Бібліогр. : с. 215–228
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Дисертація містить теоретичне обґрунтування і
методичне забезпечення щодо формування системи
управління
екологічною
безпекою
промислових
підприємств.
В
роботі
удосконалено
принципи
екологічної політики промислового підприємства за
рахунок їх доповнення принципом забезпечення єдності
реалізації екологічної політики на національному,
регіональному рівнях та на рівні підприємства.

824. Перепечай Н. М.
Маркетинг банковских услуг : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Перепечай Надежда Михайловна – Х., 2003. –
194 с. – Библиогр. : с. 182–194
В диссертации исследованы теоретические и
методические основы маркетинга банковских услуг.
Разграничены и уточнены понятия «банковская услуга»,
«банковская
операция»,
«банковский
продукт»,
базирующиеся на ориентированности деятельности банка
на удовлетворение потребностей клиентов как одного из
принципов маркетинга.

825. Плоха О. Б.
Формування системи планування на промислових
підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Плоха
Олена Борисівна – Х., 2003. – 181 с. – Бібліогр. : с. 169–
181
Дисертацію
присвячено
дослідженню
та
вдосконаленню теоретичних положень і методичних
рекомендацій щодо формування системи планування на
промислових підприємствах. У роботі досліджено
сутність планування в сучасних умовах господарювання й
обґрунтовано необхідність його розгляду як системи, що
забезпечує пропорційність розвитку об'єкта планування.
Доведено залежність спрямованості планування від умов
функціонування підприємства, на підставі чого
запропоновано методичний підхід до вибору типу
системи планування.

826. Прокопенко В. Л.
Прогнозування підприємствами обсягів збуту споживчих
товарів і послуг на регіональних ринках : дис. ... канд.
екон. наук : 08.06.01 / Прокопенко Віталій Леонідович – Х.,
2003. – 176 с. – Бібліогр. : с. 165–176
Дисертація присвячена дослідженню й обгрунтуванню
комплексного підходу до прогнозування підприємствами
обсягів збуту споживчих товарів і послуг на регіональних
ринках. В роботі дістало подальшого розвитку
обґрунтування залежності обсягів збуту споживчих
товарів і послуг на регіональних ринках країни від
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розвитку відносин власності на засоби виробництва і
територіального поділу праці.

827. Синиця Т. В.
Формування і використання трудового потенціалу
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.09.01 / Синиця Тетяна Валентинівна – Х., 2003. – 197 с.
– Бібліогр. : с. 164–178
Дисертаційне дослідження присвячене розробці
теоретичних основ, методичних підходів і рекомендацій
щодо вдосконалення формування та використання
трудового потенціалу промислового підприємства. У
ньому уточнено теоретичну сутність поняття "трудовий
потенціал" і запропоновано класифікації факторів
формування й використання трудового потенціалу.
Детально проаналізовано структурні зрушення трудового
потенціалу на підприємствах.

828. Третьяк Е. П.
Организация выпуска новых изделий на основе
концепции маркетинга : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 /
Третьяк Елена Петровна – Х., 2003. – 164 с. – Библиогр. : с.
158–164
Диссертация посвящена комплексному исследованию
задачи организации выпуска новых изделий на основе
концепции маркетинга.

829. Хмеленко А. В.
Организация управления формированием портфеля
ценных бумаг : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 /
Хмеленко Алексей Владимирович – Х., 2003. – 171 с. –
Библиогр. : с. 162–171
Диссертация посвящена разработке теоретических
основ и методических рекомендаций по управлению
формированием
портфеля
ценных
бумаг,
усовершенствованию анализа рынка ценных бумаг в
соответствии
с
существующим
положением
на
украинском фондовом рынке, а также применению
биржевых индексов при анализе акций предприятий. В
работе была проанализирована и усовершенствована
структура фондового рынка Украины, что дает
возможность анализа структуры рынка

830. Чернова Н. Л.
Адаптивні моделі оцінки та аналізу економічної безпеки
регіону : дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Чернова
Наталя Леонідівна – Х., 2003. – 174 с. – Бібліогр. : с. 166–
174
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У дисертації здійснені постановка й рішення задачі
розробки комплексу економіко-математичних моделей
оцінки й аналізу економічної безпеки регіону. Розроблена
концепція оцінки й аналізу економічної безпеки регіону,
заснована на адаптивних механізмах, які дозволяють
попередити виникнення загроз економічної безпеки
регіону, локалізувати і, по можливості, усунути їхній
дестабілізуючий вплив.

831. Швадченко В. О.
Податкове стимулювання розвитку малих підприємств :
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Швадченко Володимир
Олексійович – Х., 2003. – 208 с. – Бібліогр. : с. 174–188
Захищаються результати теоретичних досліджень і
методичні рекомендації щодо податкового стимулювання
діяльності й розвитку юридичних осіб суб'єктів малого
підприємництва Теоретично узагальнена система засобів
податкового стимулювання підприємницької діяльності,
уточнено визначення податкової пільги та її зв'язків з
іншими елементами податку. Сформульовано спеціальні
принципи
запровадження
спрощеної
системи
оподаткування суб'єктів малого підприємництва та
розроблено комплекс рекомендацій щодо її законодавчого
врегулювання.

832. Шевченко І. В.
Соціально-економічна спрямованність управління
інвестиційною діяльністю промислових підприємств : дис.
... канд. екон. наук : 08.09.01 / Шевченко Ірина Валеріївна –
Х., 2003. – 181 с.+ дод. – Библіогр. : с. 181– 186
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних з
соціально- економічним управлінням інвестиційною
діяльністю промислових підприємств. Визначено зміст і
роль соціальної політики в розвитку підприємства.
Розглянуто умови формування інвестиційного клімату і
інвестиційної інфраструктури. Проведено дослідження
стану здійснення інвестиційної діяльності: аналіз стану
інвестування промислових підприємств, особливості
управління інвестиційною діяльністю підприємства.

2004
833. Абдаллах А. А.
Управление инновационной деятельностью предприятия
: дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Абдаллах Али Ахмад –
Х., 2004. – 178 с. – Библиогр. : с. 158–167
Диссертация посвящена теоретическому обоснованию
и методическим вопросам управления инновационной
деятельностью предприятия. В работе на основе анализа
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основных причин, сдерживающих инновационную
деятельность и экономический рост на макро- и
микроуровнях в ESCWA, даются рекомендации по
государственной поддержке инновационной деятельности
предприятий, что позволит осуществить переход к
инновационному предпринимательству и повышению
конкурентоспособности в этих странах.

834. Андрійченко Ж. О.
Організація мотивації праці на підприємствах в умовах
реструктуризації : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Андрійченко Жанна Олегівна – Х., 2004. – 180 с. –
Бібліогр. : с. 170–180
Дисертацію присвячено теоретичним та методичним
проблемам організації мотивації праці на підприємствах в
умовах реструктуризації. Розглянуто еволюцію категорії
“мотивація праці”, запропоновано трьохаспектний підхід,
що розкриває її зміст у матеріально-організаційному та
морально-психологічному
напрямах.
Обгрунтовано
наявність
взаємозв'язку
між
реструктуризацією
підприємства та організацією мотивації праці, що
потребує включення до проектів реструктуризації
підприємств спеціального розділу з удосконалення
мотивації праці.

835. Беседовський О. М.
Прийняття управлінських рішень: процесний підхід :
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Беседовський О. М. –
Х., 2004. – 190 с. – Бібліогр. : с. 180–194
У роботі обгрунтовано необхідність застосування
процесного підходу до аналізу процесів прийняття
управлінських рішень на підприємстві. Узагальнено
теоретичні положення та вдосконалено зміст понять
“управлінське рішення”, “прийняття управлінського
рішення”, “процес прийняття управлінського рішення”,
показано їх зв'язок з управлінською діяльністю. Створено
формалізовані моделі бізнес-процесів, для яких визначено
якісні й кількісні показники оцінювання ефективності.
Удосконалення поняття і побудовано модель формування
доданої вартості наскрізного бізнес-процесу та його
етапів.

836. Борисенко М. А.
Обгрунтування амортизаційної політики підприємства в
умовах її лібералізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Борисенко Маріна Анатоліївна – Х., 2004. – 183 с. –
Бібліогр. : с. 171–183
Дисертацією присвячено проблемам обґрунтування
амортизаційної політики підприємства в умовах
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розмежування
практики
нарахування
амортизації
відповідно до її економічної та податкової ролі.
Досліджено передумови обґрунтованого формування
амортизаційної політики підприємства в Україні,
узагальнено теоретичні положення та одержали
подальший розвиток сутність і зміст поняття
“амортизаційна політика”. На основі використання
положень нормативної теорії прийняття рішень
запропоновано методику формування двоаспектної
лібералізованої амортизаційної політики підприємства,
яка базується на поетапному обґрунтуванні управлінських
рішень щодо визначення та обліку дійсних темпів
зменшення вартості та споживчих властивостей основних
засобів та прийнятих для підприємства темпів
фіскального відшкодування основних фондів.

837. Бровко Е. М.
Обоснование маркетинговой стратегии развития
предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Бровко
Екатерина Михайловна– Х., 2004. – 167 c. – Библиогр. : с.
159–167
Представленная диссертационная работа посвящена
комплексному анализ факторов успеха предприятий как
в мировом, так и в отечественном масштабах в эпоху
использования маркетинга как современной концепции
менеджменту. Предложены методические рекомендации
относительно формирования маркетинговой стратегии
предприятия с учётом его принадлежности цепочке
предприятий, объединённых по технологическому
принципу.

838. Власенко В. В.
Управління інноваційною діяльністю підприємства : дис.
... канд. екон. наук : 08.06.01 / Власенко Валерій
Володимирович – Х., 2004. – 174 с. – Бібліогр. : с. 162– 174
В роботі досліджено стан, теоретичні та практичні
проблеми систем управління інноваційною діяльністю
підприємств та визначені основні напрями підвищення її
ефективності. На основі аналізу теоретичних концепцій
сутності та змісту економічних категорій “інновація”,
“інноваційний
прцес”
та
поєднаних
понять
запропонований науковий підхід щодо формування
основних
критеріїв
ефективності
функціонування
організаційної структури підприємства.
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839. Вовк В. Я.
Вибір стратегії антикризового управління (на прикладі
комерційного банку) : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Вовк Вікторія Яківна – Х., 2004. – 202 с. – Бібліогр.: с. 185
– 202
Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних
засад, методичних підходів та практичних рекомендацій
до
обґрунтування вибору стратегії
в системі
антикризового управління комерційним банкам. У роботі
уточнено класифікацію криз у процесах функціонування і
розвитку банку та розширено сферу дії антикризового
управління за рахунок виділення потенційної кризи.

840. Войтко В. В.
Управління поведінкою організації (на прикладі
промислових підприємств) : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Войтко Вікторія Валеріївна. – Х., 2004. – 205 с. –
Бібліогр. : с. 191– 205
Дисертацію присвячено теоретичним і методичним
проблемам формування і розвитку управління поведінкою
виробничих організацій. У роботі розглянуті теоретичні
основи розроблення методичного і практичного
забезпечення
управління
поведінкою
організації,
проаналізовано моделі виробничих організацій і
обґрунтовано необхідність розгляду їх як економікосоціальних систем, обґрунтовано зміст, що впливають на
поведінку виробничої організації, перелік актуальних
потреб, на задоволення яких спрямовується діяльність
виробничої
організації,
обґрунтовано
можливість
використання технологій соціоніки для прогнозування
поведінки виробничих колективів та взаємовідносин
керівника і колективу.

841. Высоцкий Г. Г.
Стратегическое планирование развития промышленного
предприятия : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Высоцкий
Геннадий Геннадьевич – Х., 2004. – 175 с. – Библиогр. : с.
170–181
Диссертационная работа посвящена основным аспектам
стратегического планирования развития предприятия на
основе учета факторов внешней и внутренней среды.
Обосновано, что инновационны)! путь развития в
современных условиях является наиболее перспективным
для отечественных предприятий в стратегическом
аспекте. В то же время показано, что направления
инновационного развития могут иметь различный
характер для разных предприятий
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842. Грузіна І. А.
Організація прийняття рішень з мотивації праці
персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.09.01 / Грузіна Інна Анатоліївна – Х., 2004. – 166 с. –
Библиогр. : с. 153–166
Дисертація присвячена комплексу питань, пов’язаних із
прийняттям рішень стосовно мотивації трудової
діяльності персоналу підприємства. Розкрито сутність і
зміст мотивації праці. Уточнено поняття «мотивація»,
«мотиваційний процес», «потреба», «мотив», «стимул»,
«стимулювання», «заробітна плата», «оцінка персоналу».
Удосконалення класифікації категорій «мотивація»,
«потреба», «мотив», «стимул». Проведено дослідження
мотиваційного процесу. Обгрунтовано необхідність
комплексного використання матеріальних і моральних
стимулів при стимулюванні трудової активності
працівників.

843. Жеманюк А. П.
Моделювання стратегії розвитку персоналу підприємства
: дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Жеманюк Андрій
Павлович – Х., 2004. – 189 с. – Бібліогр. : с. 182–189
У дисертації розглядається актуальна проблема
розробки комплексу економіко-математичних моделей
формування стратегії розвитку персоналу, які враховують
вплив факторів зовнішнього середовища і внутрішні
можливості підприємства. У роботі із системних позицій
проведено аналіз стану ринку праці України на етапі
становлення ринкових відносин, виявлено найбільш
істотні проблеми його розвитку, визначено шляхи
подолання негативних тенденцій, які полягають в
обміркованому сполучені державного регулювання й
активного використання досвіду роботи підприємств
стосовно пошуку і розробки нових підходів підвищення
ефективності праці працівників.

844. Зоідзе Д. Р.
Регулювання зайнятості населення : дис. ... канд. екон.
наук : 08.09.01 / Зоідзе Діана Романівна – Х., 2004. – 216 с.
– Бібліогр. : с. 177–194
Дисертація присвячена комплексу питань, пов’язаних з
регулюванням зайнятості населення. Виділено й
обґрунтовано два аспекти зайнятості. Визначено головне
протиріччя відносин зайнятості в ринковій економіці, що
породжує безробіття. Виділено новий вид безробіття –
трансформаційний. Проаналізовано існуючі в економічній
науці підходи до подолання безробіття. Обгрунтовано
положення про невідповідність сучасного ринку праці
неокласичній моделі конкурентного ринку. Розглянуто
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зміст продуктивної зайнятості як необхідної форми
сучасних відносин зайнятості.

845. Калінеску Т. В.
Методологічні основи розвитку сфери діяльності
підприємств : дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.01 / Калінеску
Тетяна Василівна – Х., 2004. – 423 с. – Бібліогр. : с. 343–
365
Дисертацію призначено обґрунтуванню цілісної
наукової
концепції
розвитку
сфери
діяльності
підприємств, реалізація якої передбачає задоволення
інтересів і підвищення добробуту їх працівників,
зменшення соціально-економічного напруження у
зовнішньому середовищі. Введено систему понять «сфера
діяльності підприємств», «область життєдіяльності»,
«інвестиційна
уразливість»,
«переміщення
сфери
діяльності підприємств».

846. Катаєв А. В.
Адаптивний соціально-орієнтований маркетинг-аудит :
дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Катаєв Андрій
Володимирович – Х., 2004 – 190 с.
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню
сутності
соціально-орієнтованого
маркетинг-аудиту,
розробці способів його адаптації до соціальної політики і
соціальної відповідальності бізнесу. В роботі дістала
подальшого розвитку теорія панельних досліджень
соціальних об’єктів, теорія використання нечітких
множин для узагальнення результатів експертних оцінок у
соціальній сфері. Визначені принципи і методика оцінки
стійкості панелі для забезпечення оперативного
виконання маркетинг-аудита, вірогідності одержаних
висновків, можливості формування порівняльних баз
даних.

847. Козирєва О. В.
Соціально-економічна спрямованість інноваційного
розвитку підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 /
Козирєва Олена Вадимівна – Х., 2004. – 180 с. – Бібліогр. :
с. 167–180
Дисертацію присвячено дослідженню однієї з найбільш
актуальних проблем, що постає перед вітчизняною
фармацією: соціально-економічної спрямованості її
інноваційного розвитку. На широкому практичному
матеріалі показано залежність інноваційного розвитку
фармацевтичних підприємств від їхнього рівня соціальноекономічного
потенціалу.
Доведено
необхідність
державного регулювання інноваційного процесу в
фармацевтичній галузі. Проведено аналіз сучасного стану
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розвитку фармацевтичних підприємств. Наведено поняття
«соціально-економічний потенціал» і визначено його
сутність.

848. Кудлай А. В.
Управління людським капіталом підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.09.01 / Кудлай Алла Володимирівна –
Х., 2004. – 228 с. – Бібліогр. : с. 186–199
Дисертація присвячена розв’язанню теоретичних і
методичних проблем управління процесом формування та
розвитку людського капіталу. У роботі досліджено
розвиток теорії управління персоналом, удосконалено
тлумачення сутності поняття «людський капітал»,
визначено
характер
і
особливості
впливу
макроекономічних і регіональних факторів на процес
формування та розвитку людського капіталу промислових
підприємств. На підставі співвідношення загального і
часткового та особливого теоретично обґрунтовано й
практично побудовано дійову збалансовану систему
оцінювання людського капіталу, що містить критерій –
ринкову вартість людського капіталу, узагальнювальні
показники рівня його розвитку та використання, а також
систему часткових монетарних
і
немонетарних
показників.

849. Леонова Ю. О.
Формування мотиваційного механізму стратегічного
управління корпоративним соціально-економічним
розвитком акціонерного товариства : дис. ... канд. екон.
наук : 08.09.01 / Леонова Юлія Олександрівна – Х., 2004. –
225 с.+ дод.
У дисертації досліджено соціально-економічну природу
корпоративних відносин в акціонерному товаристві.
Систематизовано та узагальнено існуючі теоретичні
підходи до визначення структури системи стратегічного
планування корпоративного розвитку АТ. Визначено
фактори формування системи корпоративного управління
в
Україні.
Дано
оцінку
нормативно-правового
забезпечення корпоративних відносин в Україні та
визначення
основних
напрямків
удосконалення
державного регулювання корпоративного розвитку.

850. Лук'янченко І. О.
Управління обіговими коштами підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Лук'янченко Ірина
Олександрівна – Х., 2004. – 175 с. – Бібліогр. : с. 164–175
Дисертаційне дослідження присвячене основним
аспектам управління обіговими коштами підприємства в
умовах обмеженості ресурсів. Узагальнено підходи
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зарубіжних та вітчизняних економістів до визначення
поняття, складу та структури обігових коштів, проведено
порівняльний аналіз змісту категорії «обіговий капітал»,
«обігові кошти» та «обігові активи» підприємства;
розкрито економічну сутність категорій «обігові кошти»;
визначено особливості їх кругообігу; обґрунтовано
необхідність визначення тривалості відтворювального
циклу.

851. Магамедемінова З. І.
Управління трудовими ресурсами підприємства в умовах
кризи : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Магамедемінова
Заміра Іграмівна – Х., 2004. – 183 с. – Бібліогр. : с. 159– 169
Дисертація присвячена дослідженню питань управління
трудовими
ресурсами,
розробці
організаційноекономічної моделі зіставлення інтересів суб'єктів ринку
праці з урахуванням факторів, що впливають на даний
процес в умовах кризи, що дозволяє підвищити
ефективність діяльності підприємства в цілому. У рамках
даного дослідження проведено аналіз сучасного стану
ринку праці з метою виявлення тенденцій розвитку
економічних відносин між суб'єктами ринку праці з
приводу використання робочої сили, виявлені і
систематизовані фактори, що впливають на процес
управління персоналом підприємства; побудовано
організаційно-економічну модель управління персоналом
підприємства на основі узгодження інтересів суб'єктів
ринку праці.

852. Мельникова К. В.
Управління мотивацією інноваційної діяльності
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 /
Мельникова Катерина Валеріївна – Х., 2004. – 188 с. –
Бібліогр. : с. 173–185
У дисертації досліджено теоретичні й практичні
проблеми управління мотивацією інноваційної діяльності
підприємства в сучасних умовах. Одержало подальший
розвиток
теоретичне
обґрунтування
системи
мотиваційних факторів, які впливають на інноваційну
активність робітників підприємства і його керівництва,
обґрунтовано
доцільність
використання
джерел
фінансування впровадження інновацій, досліджено їх
переваги і недоліки.

853. Мірошниченко О. В.
Методологічні проблеми удосконалення системи
соціального партнерства в Україні : дис. ... канд. екон. наук
: 08.09.01 / Мірошниченко Олексій Валентинович – К.,
2004. – 229 с. – Бібліогр. : с. 204–221
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Дисертацію присвячено методологічним і прикладним
проблемам розвитку соціального партнерства в умовах
стабілізації економічного розвитку України і переходу до
соціально орієнтованої ринкової економіки. Розроблено
новий напрямок , який грунтується на методології
ідентифікації відносин між суб'єктами економічної
взаємодії у сфері праці на принципах соціально-трудового
партнерства. Запропоновано методологію і методику
оцінки стану розвитку соціально-трудового партнерства
на всіх рівнях взаємодії його суб'єктів. Розроблено
Концепцію розвитку соціально-трудового партнерства в
Україні.

854. Мішина С. В.
Організаційно-економічний механізм управління
фінансовими ресурсами промислових підприємств : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Мішина Світлана
Володимирівна – Х., 2004. – 213 с. – Бібліогр. : с. 198–213
У дисертації розглянуто сутність та уточнено основні
поняття
з
управління
фінансовими
ресурсами
підприємств, запропоновано їх багатокритеріальну
класифікацію з прив'язкою до джерел інформації.
Охарактеризовано
середовище
формування
та
категорійний
апарат
організаційно-економічного
механізму
управління
фінансовими
ресурсами
підприємств України, розроблено концептуальну модель
цього механізму. Обгрунтовано логістичний підхід до
управління
фінансовими
ресурсами
підприємств.
Здійснено експрес-діагностику фінансового стану та
експертну оцінку ОУФР 22-х промислових підприємств
Харківського регіону.

855. Николаева И. С.
Моделирование конкурентоспособности предприятия в
условиях неопределенности : дис. ... канд. экон. наук :
08.03.02 / Николаева Ирина Сергеевна – Х., 2004. – 154 с. –
Библиогр. : с. 144–154
Диссертация содержит постановку и решение новой
актуальной
задачи
экономико-математического
моделирования,
а
именно:
оценивание
конкурентоспособности
предприятия
в
условиях
неопределенности. Анализ известных методических
подходов к описанию и оценке конкурентоспособности
предприятия, разработанных в Украине и за рубежом,
позволяет утверждать, что из совокупности определенных
и
неопределенных
факторов,
влияющих
на
конкурентоспособность предприятия, при разработке
экономико-математических моделей основное внимание
уделено учету определенных факторов и факторов
стохастической природы
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856. Ноордин А. Д.
Стратегическое планирование деятельности предприятия
: дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Ноордин Ашади
Джелла – Х., 2004. – 181 с. – Библиогр. : с. 166–181
Диссертация посвящена теоретическому обоснованию
подходов к стратегическому планированию деятельности
предприятия в условиях динамической среды и
разработке на этой основе научно-методических и
практических рекомендаций по ее развитию и
усовершенствованию. Проанализирована взаимосвязь
стратегического
менеджмента
и
стратегического
планирования и определено, что процесс стратегического
планирования является инструментом, который помогает
повысить надежность управленческих решений в системе
стратегического менеджмента предприятия.

857. Оксененко С. П.
Управління персоналом промислового підприємства в
умовах ринкових відносин : дис. ... канд. екон. наук :
08.09.01 / Оксененко Світлана Петрівна – Х., 2004. – 178 с.
– Бібліогр. : с. 169–178
У дисертації розглядається актуальна проблема
розробки теоретичного обґрунтування та методичного
забезпечення управління персоналом в умовах розвитку
ринку, яке враховує інтереси кожного робітника та
можливості підприємства. В роботі доведено що
управління персоналом повинно ґрунтуватися на
принципах системного підходу і програмно-цільового
управління. Побудова управління персоналом на
принципах системного підходу й аналізу означає
охоплення всього персоналу підприємства, ув'язування
конкретних рішень у межах підсистеми з урахуванням
впливу їх на всю систему в цілому.

858. Пасенко Н. С.
Формування системи мотивації праці персоналу
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Пасенко
Наталія Сергіївна – Х., 2004. – 202 с. + дод. – Бібліогр. : с.
186–202
Дисертація присвячена висвітленню теоретичних і
методичних проблем формування системи мотивації праці
персоналу підприємства. Результатом дослідження є
удосконалення визначення даної системи та її складових,
а також аналіз розвитку систем мотивації праці на
вітчизняних і зарубіжних підприємствах. На підставі
поділу учасників процесу виробничої діяльності на групи
носіїв інтересів запропоновано метод оцінювання рівня
мотивації праці кожної з виділених груп. Показано вплив
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факторів мотивації праці на ефективність діяльності
підприємства.

859. Поєдинцева В. В.
Управління персоналом на малих та середніх
підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 /
Поєдинцева Валерія Вікторовна – Х., 2004. – 171 с. –
Бібліогр. : с. 161–171
Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних і
науково-методичних засад управління персоналом на
малих та середніх підприємствах. Проаналізовані роль і
значення управління персоналом МСП, соціальнопсихологічні особливості персоналу МСП, організаційнометодичні підходи щодо формування системи управління
персоналом на МСП. Проведено аналіз практики
формування, становлення і розвитку системи управління
персоналом, проаналізовані основні тенденції і проблеми
формування і функціонування системи управління
персоналом на закордонних і вітчизняних МСП.

860. Полтавська Є. О.
Управління конкурентними перевагами підприємства :
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Полтавська Євгенія
Олександрівна – Х., 2004. – 187 с. – Бібліогр. : с.175–187
У дисертації досліджено категоріальний базис і
розкрито сутність основних понять управління
конкурентними
перевагами,
сформовано
систему
принципів
і
основні
положення
управління
конкурентними перевагами підприємства. Логічна
послідовність
виконання
дисертаційної
роботи
обумовлена запропонованими схемою формування
концептуальної
моделі
та моделлю
управління
конкурентними перевагами підприємства. Провести
аналіз зовнішніх та оцінити внутрішні конкурентні
переваги
підприємства
дозволяють
методичні
рекомендації щодо дослідження процесів формування і
розвитку конкурентних переваг підприємства, які
одержали подальший розвиток.

861. Полякова Я. О.
Соціально-економічні аспекти управління рекламною
діяльністю підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.09.01 / Полякова Яна Олександрівна – Х., 2004. – 212 с.
– Бібліогр. : с. 154–165
Дисертацію присвячено узагальненню та розвитку
соціально-економічних теоретичних основ управління
рекламною діяльністю підприємства та розробці науковометодичних рекомендацій у цій сфері. У роботі проведено
аналіз підходів до визначення сутності і ролі рекламної
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діяльності, процесу управління в сучасному суспільстві,
на підставі якого уточнено визначення реклами та
системно розглянуто соціально-економічне управління
рекламною діяльністю підприємства. У результаті
дослідження соціально-психологічної природи реклами
удосконалено класифікацію чинників, що сприяють
формуванню, передачі та сприйняттю рекламного
звернення.

862. Попова С. М.
Диверсифікація діяльності підприємств в умовах
трансформаційної економіки : дис. ... канд. екон. наук :
8.06.01 / Попова Світлана Миколаївна – Х., 2004. – 165 с. –
Бібліогр. : с. 155–165
Дисертація присвячена теоретичному обгрунтуванню
здійснення диверсифікації промислових підприємств на
прикладі підприємств машинобудування Харківської
області, розробці науково-прикладних і методичних
рекомендацій
щодо
переходу
від
спеціалізації
виробництва до диверсифікації діяльності підприємств з
метою відновлення їх господарської діяльності і
підвищення ефективності функціонування в майбутньому.
У процесі вивчення робіт вітчизняних та зарубіжних
вчених з проблеми диверсифікації уточнено економічний
зміст поняття “диверсифікація діяльності підприємств” і
класифікацію її видів та напрямків, визначено
передумови, мотиви і цілі досліджуваного процесу.

863. Приступа М. І.
Регулювання соціально-трудових відносин на
регіональному ринку праці : дис. ... канд. екон. наук :
08.09.01 / Приступа Микола Іванович – Хмельницький,
2004. – 270 с. – Бібліогр. : с. 196–206
У дисертаційній роботі досліджені науково-практичні
особливості регіонального ринку праці, розроблені
теоретико-методологічні основи побудови сучасного
механізму регулювання соціально-трудових відносин. З
урахуванням специфіки перехідних процесів та
регіональних
особливостей
розроблена
система
показників
оцінки
соціально-трудових
відносин,
визначено критерії пофакторної оцінки інтегрального
індексу соціальної напруги для обрання стратегії
вирішення прогнозованих конфліктів.

864. Рабиніна Ю. Б.
Кадрова реструктуризація на промислових
підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 /
Рабиніна Юлія Борисівна – Х., 2004. – 174 с. – Бібліогр. :
с.162–174
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Дисертація присвячена комплексу питань, пов'язаних із
проблемами виходу вітчизняних підприємств із кризових
ситуацій. Реструктуризація є одним з істотних напрямків
діяльності практично будь-якого підприємства, а також
ефективним ринковим інструментом підвищення його
конкурентоспроможності. Але, будь-яка проблема
підприємства — це проблема управління людськими
ресурсами,
тому
ключовим
фактором
успіху
реструктуризації промислових підприємств повинно бути
кадрове забезпечення.

865. Савченко М. В.
Управління економічним потенціалом промислових
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Савченко
Марина Василівна – Х., 2004. – 180 с. – Бібліогр. : с. 165–
180
Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесу
управління економічним потенціалом промислових
підприємств як визначальної умови забезпечення
ефективного функціонування підприємств в умовах
ринкової
трансформації
національної
економіки.
Комплексне дослідження змісту економічного потенціалу
дозволило визначити дефініцію “економічний потенціал
промислового підприємства”. Досліджено особливості і
закономірності розвитку промислових підприємств
Донецької області. Обґрунтовано структуру і зміст
концепції
управління
економічним
потенціалом
промислового підприємства.

866. Стрижак О. О.
Формування інтелектуального капіталу підприємства :
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Стрижак Олена
Олегівна – Х., 2004. – 205 с. – Бібліогр. : с. 156–172
Захищаються результати теоретичних досліджень і
методичні
рекомендації
щодо
формування
інтелектуального капіталу підприємства. Визначено зміст
та структурний склад інтелектуального капіталу
підприємства, узагальнено теоретико-методичні підходи
до його оцінки з метою їх удосконалення. На основі
використання структурного підходу SADT розроблена й
запропонована IDEFO модель організації формування
інтелектуального капіталу підприємства, яка ґрунтується
на
варіативній
економічній
оцінці
сукупного
інтелектуального капіталу за методом розрахунку
надлишкового прибутку.
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867. Тонева К. В.
Адаптивні моделі вибору рекламної кампанії
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Тонева
Кристина Валеріївна – Х., 2004. – 175 с. – Бібліогр. : с. 165
–175
У дисертації розглядається актуальна проблема
розробки комплексу економіко-математичних моделей
вибору рекламної кампанії, яка повинна врахувати, з
одного
боку,
досягнення
маркетингових
цілей
підприємства та його фінансові можливості — з другого.
Проведений аналіз рекламного ринку України дозволив
зробити висновок, що він знаходиться на етапі свого
становлення. Це обумовлює необхідність удосконалення
моделі планування рекламної кампанії. У роботі
запропонована модифікація даної моделі, що поєднує в
собі стадії планування з ефектами рекламних комунікацій.

868. Узунов Ф. В.
Оцінка рівня і якості життя населення : дис. ... канд.
екон. наук : 08.09.01 / Узунов Федір Володимирович – Х.,
2004. – 281 с. – Бібліогр. : с. 186–196
Дисертація присвячена науково-практичній задачі
оцінки рівня і якості життя населення регіонів країни. У
роботі на базі теорій “корисності” і цінності благ і послуг
людини зроблено розмежування понять “рівень” і “якість”
життя населення. На основі моделі і компонент рівня
життя населення і структурно-логістичного зв'язку між
ними побудовано систему окремих кількісних показників
оцінки досліджувального соціально-економічного явища.
Розроблено теоретичні основи якісної оцінки рівня життя
населення на базі теорії і розпізнавання образів з
використанням
комплексу
економіко-математичних
моделей.

869. Шульга Г. Ю.
Управління матеріальним стимулюванням промислових
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Шульга
Ганна Юріївна – Х., 2004. – 203 с. – Бібліогр. : с. 171–179
Дисертація
присвячена
удосконаленню
методів
управління системою матеріального стимулювання
персоналу. У роботі доповнено класифікацію стимулів,
що мають вплив на трудову активність персоналу
підприємства.
Розроблено
анкету та
проведено
соціологічне обстеження дієвості системи матеріального
стимулювання персоналу. Проаналізовано порядок
встановлення тарифної заробітної плати, премій і
надбавок на вітчизняних промислових підприємствах.
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870. Ястремська О. М.
Методологічне та методичне забезпечення формування
стратегій інвестиційної діяльності промислових
підприємств : дис. ... докт. екон. наук : 08.06.01 /
Ястремська Олена Миколаївна – Х., 2004. – 411 с. –
Бібліогр. : с. 376–411
Дисертацію присвячено обґрунтуванню і подальшому
розвитку теоретичних, методологічних і методичних засад
формування
стратегій
інвестиційної
діяльності
промислових підприємств з урахуванням її соціальноекономічної
природи.
Науково
обґрунтовано
і
запропоновано: основні положення інтеграційної теорії
стратегічного інвестування; цілісну наукову концепцію та
методологічні засади формування стратегій інвестиційної
діяльності промислових підприємств в сучасних умовах
структурно-інноваційних перетворень.

2005
871. Безкоровайна Л. В.
Організаційно-економічний механізм ефективної
операційної діяльності підприємства : дис. ... канд. екон.
наук : 08.06.01 / Безкоровайна Лідія Василівна – Х., 2005. –
269 с. – Бібліогр. : с. 183–198
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних з
формуванням
і
функціонуванням
організаційноекономічного
механізму
ефективної
операційної
діяльності підприємства. Для цього проведено аналіз
стану і умов функціонування підприємств України;
уточнено зміст поняття «ефективність» та «ефективна
діяльність» і показано їх взаємозв’язок; зміст
організаційно-економічного
механізму
ефективної
операційної діяльності.

872. Богониколос Н. Д.
Модели антисипативного управления в финансовой
деятельности предприятия : дис. ... канд. экон. наук :
08.03.02 / Богониколос НиколасДимитриу – Х., 2005. – 200
с. – Библиогр. : с. 186–200
Дисертація присвячена розробці теоретичних основ і
моделей
системи
антисипативного
управління
фінансовою діяльність підприємства. Призначенням
останньої є формування комплексу управлінських рішень
з ефективного та раціонального функціонування
підприємства в умовах дії зовнішніх і внутрішніх погроз.
На основі запропонованої в роботі
концепції
антисипативного
управління
розроблена
схема
взаємозв’язку модулів
антисипативної
фінансової
системи.
324

873. Боровик М. В.
Управління соціальним розвитком промислових
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Боровик
Марина Вікторівна – Х., 2005. – 194 с. – Бібліогр. : с. 182–
194
У дисертаційній роботі запропоновано поняття
«соціальний розвиток промислового підприємства» та
обґрунтоване його значення для підйому промислового
виробництва. Виявлені й обґрунтовані фактори, що
впливають на стан соціального середовища промислового
підприємства та які необхідно враховувати у процесі його
удосконалення. Сформовані та обґрунтовані основні
функції управління соціальним розвитком промислового
підприємства. Проаналізовані зовнішні можливості
соціального розвитку промислових підприємств та
визначена
динаміка
основних
показників,
які
характеризують соціальне середовище на підприємстві.

874. Веретенникова Г. Б.
Формування фінансових стратегій промислових
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Веретенникова Ганна Борисівна – Х., 2005. – 182 с. –
Бібліогр. : с. 168–182
Дисертація присвячена вирішенню питань щодо
формування
фінансових
стратегій
промислових
підприємств
в
умовах
соціально-економічних
перетворень. У роботі проаналізовано сутність і уточнено
визначення поняття фінансової стратегії підприємства.
Визначено основні фактори, що впливають на процес
формування фінансової стратегії, які використані як їх
класифікаційні ознаки. Удосконалено склад принципів
формування фінансових стратегій, уточнено послідовність
його етапів. Проведено аналіз ефективності використання
економічних ресурсів на макро-, мезо- і макрорівнях в
Україні.

875. Вовк В. А.
Формування соціальної політики підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.09.01 / Вовк Володимир Анатолійович
– Х., 2005. – 200 с. – Бібліогр. : с. 180–200
Дисертацію
присвячено
дослідженню
процесу
формування соціальної політики підприємства. У роботі
зроблений аналіз підходів до визначення сутності
соціальної політики підприємства і можливих способів її
формування. Обґрунтовано, що соціальна політика
підприємства повинна формуватися на основі принципів
соціально-етичного маркетингу. Вивчення й аналіз
підприємства як цілісної економіко-соціальної системи
дозволили
зробити
висновок
про
необхідність
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дослідження не тільки економічних процесів на
підприємстві і ринку, а й споживачів, персоналу і
суспільства в цілому, тобто соціальних процесів усередині
самого підприємства і в зовнішньому середовищі.

876. Голіяд Н. Ю.
Моделі антикризового управління регіоном : дис. ... канд.
екон. наук : 08.03.02 / Голіяд Наталія Юріївна – Х., 2005. –
173 с. – Бібліогр. : с. 160–173
В дисертації розглядається актуальна проблема
розробки комплексу економіко-математичних моделей
антикризового управління регіоном. Проведений аналіз
рівня соціально-економічного розвитку як усієї України в
цілому, так і окремих регіонів дозволив зробити висновок
про існуючу економічну кризу. Подібний стан економіки
обумовлює необхідність
розробки
механізму
антикризового управління регіоном. Запропонований у
роботі механізм антикризового управління регіоном
дозволяє на основі комплексної системи оцінки рівня його
розвитку в теперішньому та майбутньому часі визначити
основні кризо утворюючи сфери життєдіяльності регіону,
розрахувати точки виникнення криз в них та розробити
збалансований комплекс управлінських дій, який
направлено на своєчасну локалізацію або усунення
негативних наслідків кризових явищ.

877. Голофаєва І. П.
Соціально-економічні аспекти маркетингової діяльності
промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Голофаєва Ірина Петрівна – Х., 2005. – 195 с. +
додатки – Бібліогр. : с. 178–189
Дисертацію присвячено теоретичним і методичним
проблемам
посилення
соціально-економічної
спрямованості управління маркетинговою діяльністю
виробничих підприємств. У роботі обґрунтовано і
досліджено зв’язок підприємливості та маркетингу;
узагальнено еволюцію теорії і практики соціальноекономічної спрямованості маркетингової діяльності;
визначено
необхідність
використання
конкурентоспроможності підприємства як критерію
результативності управління
його маркетинговою
діяльністю; розкрито роль і структуру потенціалу
маркетингової діяльності підприємства.

878. Гольдфарб А. Г.
Формування та збереження трудового потенціалу
промислових підприємств : дис. ... канд.екон. наук :
08.09.01 / Гольдфарб Аліна Григорівна – Х., 2005. – 197 с.
– Бібліогр. : с. 184–197
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Дисертаційна робота присвячена питанням розробки
ефективних рішень, спрямованих на управління трудовим
потенціалом промислових підприємств. Обґрунтована
доцільність розглядати трудовий потенціал підприємства
як сукупність внутрішніх можливостей працівників і
зовнішніх умов їхньої реалізації. Виявлені та досліджені
фактори, що впливають на трудовий потенціал
господарюючих суб’єктів. Узагальнено світовий досвід
управління персоналом промислових підприємств і
доповнені функціональні обов’язки кадрових служб, що
необхідно для забезпечення привабливих умов праці.

879. Горовий Д. А.
Управління рухом оборотного капіталу підприємства :
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Горовий Дмитро
Анатолійович – Х., 2005. – 180 с. – Бібліогр. : с. 167–180
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних
з управлінням рухом оборотного капіталу підприємства у
ринкових умовах. Для цього уточнено зміст категорії
«оборотний капітал підприємства» та супутніх категорій і
понять і їх роль в регулюванні надійності та ефективності
відтворювальних процесів підприємств. Проаналізовано
та
обґрунтовано
необхідність
введення
нових
класифікаційних ознак оборотного капіталу. Узагальнено
існуючі підходи до управління оборотним капіталом,
обґрунтовано необхідність та розкрито зміст управління
рухом оборотного капіталу підприємства.

880. Грабовський Є. М.
Моделювання розвитку електронного бізнесу : дис. ...
канд. екон. наук : 08.03.02 / Грабовський Євген
Миколайович – Х., 2005. – 192 с. – Бібліогр. : с. 181–192
Дисертація містить постановку і рішення нової
актуальної задачі економіко-математичного моделювання
, а саме: управління розвитком електронного бізнесу. У
даній роботі процес розвитку електронного бізнесу
запропоновано
розглядати
з
позицій
підходу
нагромадження потенціалу. Виділяються носії потенціалу
розвитку е-бізнесу. У дисертації запропоновано підхід,
заснований на послідовному вирішенні задач у рамках
виділеної ієрархічної структури пріоритетних напрямків
розвитку електронного бізнесу.

881. Дорожкіна Г. М.
Організаційні аспекти створення нової продукції : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Дорожкіна Ганна Миколаївна –
Х., 2005. – 179 с. – Бібліогр. : с. 170–179
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Дисертацію присвячено теоретичним дослідження і
розробці методичних рекомендацій щодо організації
створення нової продукції. Класифікація видів робіт
організаційної підготовки виробництва доповнена новими
групами робіт з моделювання процесу переходу на випуск
нової продукції та удосконалення структур і функцій
виробництва. Удосконалено методичні рекомендації
складання
персоніфікованих
організаційних
карт
взаємовідносин
повноважень
в
проектноконструкторських підрозділах та методичний підхід до
оцінки якості праці конструкторських та технологічних
відділів.

882. Доровськой О. Ф.
Удосконалення управління персоналом: узгодження
кадрової політики та стратегії розвитку : дис. ... канд. екон.
наук : 08.09.01 / Доровськой Олексій Федорович – Х., 2005.
– 182 с. – Бібліогр. : с. 171–182
Дисертацію присвячено вирішенню важливого в
сучасних умовах формування соціально орієнтованого
управління завдання — удосконаленню управління
персоналом шляхом узгодження кадрової політики
підприємства та стратегії розвитку. На основі
використання теоретичного та практичного матеріалу
визначено вплив на рівень управління персоналом
соціальних, економічних, організаційних
аспектів
діяльності підприємства. Уточнено сутність понять
“управління персоналом” та “кадрова політика”. Розкрито
вплив соціальних, економічних, організаційних чинників
на здійснення управління персоналом.

883. Єремейчук Р. А.
Формування механізму управління стійким розвитком
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Єремейчук Раїса Арсентіївна – Х., 2005. – 191 с. – Бібліогр.
: с. 178–191
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню й
розробці методичних рекомендацій щодо створення й
використання механізму управління стійким розвитком
підприємства. Розроблено систему класифікаційних ознак
видів стійкості, гнучкості й адаптивності. Проведено
семантичний аналіз сутності , змісту та особливостей
процесу стійкого розвитку. Обґрунтовано принципи
формування й визначено внутрішню структуру механізму
управління розвитком. Проаналізовано вплив факторів
зовнішнього
оточення
на
можливості
розвитку
підприємств Харківського регіону й визначено їх
потенціал розвитку.
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884. Журавка А. В.
Моделювання конкурентно-коопераційних взаємодій у
соціально-економічних системах : дис. ... канд. екон. наук :
08.03.02 / Журавка Андрій Вікторович – Х., 2005. – 196 с. –
Бібліогр. : с. 180–196
У роботі розроблено комплекс моделей, що ґрунтується
на заставах балансового та системного підходів, а також
аналогій з популяційної динаміки. Дано економічне
обґрунтування
моделей
конкурентно-коопераційних
взаємодій. Велику увагу приділено пошуку рівноважних
станів соціально-економічних систем і аналізу їхньої
стійкості. Розглянуто ряд прикладних задач у галузях
динаміки і стійкості ринків праці і капіталу, інноваційноінвестиційного середовища і узгодженої взаємодії
територіальних утворень.

885. Іванісов О. В.
Управління розвитком діяльності промислових
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Іванісов
Олег Вікторович – Х., 2005. – 216 c. – Бібліогр. : с. 180–
195
У дисертаційній роботі розкрито теоретичні підходи
щодо визначення сутності , особливостей та тенденцій
розвитку промислових підприємств в умовах формування
ринкових відносин. Запропоновано визначення сутності
категорій «гнучкість» та «рівень гнучкості». У
дисертаційному дослідженні узагальнено теоретичні
підходи до визначення комплексу фінансово-економічних
та технічних показників оцінки ризику підприємств. З
метою вивчення впливу чинників внутрішнього
середовища на діяльність промислового підприємства
проаналізовано та доповнено політику антикризового
управління підприємством в умовах перехідної економіки.

886. Іващенко Г. А.
Оцінка організаційно-економічних факторів формування
конкурентоспроможності підприємства : дис. ... канд. екон.
наук : 08.06.01 / Іващенко Ганна Анатоліївна – Х., 2005. –
272 с. – Бібліогр. : с.213–226
У дисертаційній роботі розкрито сутність і зміст
категорій і понять , що визначають ОЕФФКП та
сформовано
концепцію
їх
комплексної
оцінки.
Удосконалено комплексну оцінку ОЕФФКП, яка включає
експрес-оцінку аналізованих факторів, порівняльну та
прогнозну
оцінки
рівня
конкурентоспроможності
підприємства,
оцінку
конкурентоспроможного
потенціалу.
Запропонована
оцінка
конкурентоспроможного
потенціалу
дозволяє
проаналізувати процеси його нарощування (або спаду) на
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основі оцінених дієвих факторів та періодів їх впливу на
можливості
формування
конкурентоспроможності
підприємства.

887. Карман З. М.
Методичне забезпечення розвитку фінансових ресурсів
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Карман Зіновій Миколайович – Х., 2005. – 244 с.
– Бібліогр. : с.183–199
Дисертацію присвячено обґрунтуванню і подальшому
удосконаленню теоретичних засад
і методичного
забезпечення розвитку фінансових ресурсів промислових
підприємств та стратегічного управління ним. У
дисертації узагальнено положення теоретичного підґрунтя
процесу розвитку взагалі та розвитку фінансових ресурсів
підприємства зокрема, уточнено визначення поняття
розвитку фінансових ресурсів; виявлено особливості
використання джерел і методів фінансування в процесі
функціонування і розвиту промислових підприємств;
розроблено концептуальні положення стратегічного
управління розвитком фінансових ресурсів підприємств в
сучасних умовах господарювання.

888. Карпова В. В.
Формування системи податкового планування на
підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Карпова
Влада Вікторівна – Х., 2005. – 211 с. – Бібліогр. : с. 192–
211
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних
із визначенням теоретичних та методичних засад
податкового планування. Для цього визначено поняття
податкової політики підприємства і форми її реалізації,
серед
яких
виділено
податкове
планування,
бюджетування податків та розрахунок поточних
податкових платежів. Класифіковано принципи, методи і
види податкового планування суб’єктів господарювання.
Обґрунтовано
системний
підхід
до
ресурсного
забезпечення податкового планування, доцільність
застосування проектного підходу у процесі податкового
планування , виділено перелік критеріїв оптимальності в
податковому плануванні до складу якого віднесено
показники
прибутковості
проекту
податкового
планування, ризиків та кількості обмежень з
кваліфікацією ризиків за сферами, кількості обмежень – за
характером виникнення.
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889. Квасній Л. Г.
Управління стратегіями розвитку підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Квасній Любов Григорівна –
Х., 2005. – 194 с. – Бібліогр. : с. 177–186
Дисертацію
присвячено
вирішенню
проблем
розроблення та управління стратегіями розвитку і
функціонування підприємств в умовах ринкової
економіки (на прикладі нафтовидобувної промисловості).
Розроблено методичний підхід до управління стратегіями
розвитку підприємств, методику системно-аспектного
аналізу їх діяльності і розвитку як складно організованих
систем із врахуванням внутрішніх можливостей та
зовнішніх
чинників.
Запропоновано
систему
взаємозв’язків
основних
економічних
показників
ефективності
розвитку
і
функціонування
нафтовидобувних підприємств та здійснено їх прогноз на
основі методів економетричного
та статистичного
аналізу.

890. Кісь О. П.
Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Кісь
Олександр Петрович – Х., 2005. – 209 с. – Бібліогр. : с. 184
–198
В роботі визначено теоретичні засади дослідження
проблеми формування стратегії зовнішньоекономічної
діяльності підприємств; узагальнено та доповнено
підходи до визначення змісту ряду категорій
стратегічного менеджменту та розкриття взаємозв’язків
основних елементів системи стратегічного управління
підприємством; сформульовано основні методичні та
організаційні
проблеми
формування
стратегії
зовнішньоекономічної
діяльності
промислових
підприємств в умовах транзитивної економіки.

891. Колесников А. А.
Управление стратегическим потенциалом предприятия :
дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Колесников Александ
Александрович – Х., 2005. – 171 с. – Библиогр. : с. 160– 171
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню й
розробці методичних рекомендацій щодо створення
системи
управління
стратегічним
потенціалом
підприємства. Виявлено та теоретично обґрунтовано
фактори, які впливають на потенціал підприємства, що
дало змогу уточнити сутність стратегічного потенціалу та
обґрунтувати його структуру. Розроблено підхід до
управління стратегічним потенціалом підприємства в
умовах обмеженості всіх видів ресурсів. Обґрунтовано
принципи побудови такої системи управління, яка дає
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змогу адаптувати потенціал підприємства до змін у
внутрішньому і зовнішньому середовищі.

892. Косінський Р. А.
Організаційно-економічний механізм управління
капіталом підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01
/ Косінський Ростислав Анатолійович – Х., 2005. – 233 с. –
Бібліогр. : с. 184–195
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню
сутності
і
структури
організаційно-економічного
механізму управління капіталом підприємства, розробці
нових методичних підходів і практичних рекомендацій
щодо його формування. У роботі узагальнено існуючі
підходи до визначення поняття «капітал» та його
характеристик; систематизовано причини і фактори, що
викликають
порушення
відтворення
капіталу
підприємства в сучасних умовах; визначено сутність і
структуру
організаційно-економічного
механізму
управління капіталом підприємства. Обґрунтовано
розгляд грошових і матеріальних потоків підприємства як
специфічних об’єктів у системі управління капіталом
підприємства.

893. Крамарева О. М.
Оцінка ефективності експорту та імпорту машин і
обладнання вітчизняними підприємствами : дис. ... канд.
екон. наук : 08.06.01 / Крамарева Олена Михайлівна – Х.,
2005. – 187 с. – Бібліогр. : с. 157–172
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню та
удосконаленню методичного забезпечення оцінки та
підвищення ефективності експорту та імпорту машин та
обладнання
вітчизняними
підприємствами.
Проаналізовані основні концепції міжнародної торгівлі ;
теоретичні
підходи,
практичний
досвід
оцінки
ефективності
експорту
та
імпорту
машин;
систематизовані
методи
державного
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності. Виявлені основні
тенденції
розвитку
вітчизняних
машинобудівних
підприємств,
встановлені
основні
фактори,
що
сприятимуть підвищенню та зниженню ефективності
експортно- імпортної діяльності при вступі України до
СОТ.

894. Кравченко В. П.
Управління якістю праці робочих на промислових
підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 /
Кравченко Вікторія Петрівна – Х., 2005. – 189 с. + 14 с. –
Бібліогр. : с. 1–14
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Захищаються результати теоретико-методологічних та
практичних питань забезпечення якості праці робочих та
її системи управління на промислових підприємствах. У
роботі визначено особливості формування якості праці
робочих з урахуванням специфіки сучасного стану
виробництва; виявлено, обґрунтовано та систематизовано
фактори впливу на процес її формування, необхідний
рівень
яких
забезпечується
функціональними
підрозділами
підприємства;
запропоновано
методологічний підхід до оцінки та визначення якості
праці робочих; розроблено метод трансформації моделі
управління якістю праці робочих для визначення її
прогнозного значення.

895. Леонова Ю. О.
Формування механізму стратегічного управління
соціально-економічним розвитком акціонерного
товариства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Леонова
Юлія Олександрівна – Х., 2005. – 256 с. – Бібліогр. : с. 207
–217
У дисертації досліджено соціально-економічну природу
корпоративних відносин в акціонерному товаристві.
Систематизовано та узагальнено існуючі теоретичні
підходи до визначення структури системи стратегічного
планування корпоративного розвитку АТ. Визначено
фактори формування системи корпоративного управління
в
Україні.
Дано
оцінку
нормативно-правового
забезпечення корпоративних відносин в Україні та
визначення
основних
напрямків
удосконалення
державного регулювання корпоративного розвитку.
Запропоновано
методичні
основи
формування
мотиваційного механізму корпоративного розвитку
акціонерного товариства.

896. Лідовський Ю. А.
Моделювання маркетингової стратегії підприємства (на
прикладі продукції виробничо-технічного призначення) :
дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Лідовський Юрій
Анатолійович – Х., 2005. – 197 с. – Бібліогр. : с. 188–197
Дисертація присвячена вирішенню науково- практичної
задачі розробки комплексу економіко-математичних
моделей і теоретичних засад обґрунтування та вибору
маркетингової стратегії підприємства на ринках продукції
виробничо-технічного призначення. У роботі виходячи зі
структурно-логічного підходу уточнено сутність понять
«маркетингова
стратегія»,
«сегментація»,
«позиціонування» і «цільовий ринок». Розроблено
концептуальну модель і теоретичні основи обґрунтування
та вибору маркетингової стратегії підприємства, що
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містить у собі модель оцінки ситуації на ринку і комплекс
економіко-математичних
моделей
сегментування
споживачів і позиціонування продукції.

897. Литвиненко А. В.
Управління соціальним розвитком трудового колективу :
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Литвиненко Андрій
Володимирович – Х., 2005. – 206 с. – Бібліогр. : с. 175–190
Дисертацію
присвячено
сучасним
проблемам
соціального розвитку колективів підприємств, розробці
теоретичних та науково-практичних рекомендацій та
пропозицій по удосконаленню управління соціальним
розвитком трудових колективів. Проведений аналіз
дозволив визначити соціальний розвиток колективу як
процес удосконалення форм, способів й умов
життєдіяльності членів колективу на основі якісних,
кількісних і структурних змін у рівні розвитку
працівників, соціальній сфері та оплаті трудової участі.

898. Маркова Н. С.
Теоретико-методичні основи формування й розвитку
інтелектуктуального капіталу : дис. ... канд. екон. наук :
08.09.01 / Маркова Наталя Сергіївна – Х., 2005. – 185 с. –
Бібліогр. : с. 166–185
Дисертацію
присвячено
актуальній
проблемі
формування й розвитку інтелектуального капіталу
підприємства.
У
роботі
розкрито
необхідність
інтелектуалізації людського капіталу з урахуванням вимог
соціально орієнтованої економіки. Визначено основні
групи чинників, що впливають на інтелектуалізацію
людського капіталу, серед яких виділено: соціальноекономічну, економічну, демографічну, соціальнодемографічну, правову та екологічну. На основі аналізу
наукових
підходів
уточнено
зміст
понять
«інтелектуальний капітал» і «соціальний капітал».

899. Мілевський С. В.
Моделі оцінки конкурентоспроможності підприємств :
дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Мілевський Станіслав
Валерійович – Х., 2005. – 196 с. – Бібліогр. : с. 188–196
Дисертація містить результати досліджень теоретичних
і практичних аспектів моделювання процесу оцінки
конкурентоспроможності підприємства. Визначено, що
конкурентоспроможність базується на ступені розвитку
конкурентних переваг підприємства та на їх успішному
використанні. Основою моделювання процесу оцінки
конкурентоспроможності підприємства є розробка
системної моделі. Розроблена комплексна модель оцінки
конкурентоспроможності
підприємства
дозволяє
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проводити
сканування
та
моніторинг
конкурентоспроможності підприємства за основними
показниками діяльності та складовими системи без
застосування експертних оцінок під час користування
моделлю.

900. Назарова Г. В.
Організаційно-структурна розбудова підприємства в
системі корпоративного управління : дис. ... д-ра екон.
наук : 08.06.01 / Назарова Галина Валентинівна – Х., 2005.
– 432 с. – Бібліогр. : с. 403–432
Дисертацію присвячено теоретико-методологічному
обґрунтуванню концепції організаційної розбудови
корпоративних підприємств та розробці методичних
рекомендацій і науково-практичних пропозицій з
формування та розвитку організаційних структур
підприємств в умовах становлення корпоративного
сектора економіки України. Науково обґрунтовано
закономірності, загальні і специфічні принципи
функціонування корпорацій в умовах трансформаційної
економіки; напрями розвитку сучасної української моделі
корпоративного
управління
в
промисловості;
методологічні основи формування соціальної складової
структурної розбудови корпоративного підприємства як
різновиду соціальної системи.

901. Огурцов В. В.
Управління формуванням інформаційних ресурсів
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Огурцов
Віталій Вячеславович – Х., 2005. – 216 с. – Бібліогр. : с.200
–216
Дисертація присвячена вирішенню теоретичних і
методичних питань управління процесом формування
інформаційних ресурсів підприємства. У роботі
проаналізовано сутність й уточено визначення поняття
інформаційних ресурсів підприємства, узагальнено та
вдосконалено класифікацію цього виду ресурсів за
ознакою носія інформації. Виявлено й систематизовано
особливості управління інформаційними ресурсами
підприємства.
Здійснено
аналіз
формування
інформаційних ресурсів на макрорівні.

902. Петряєв О. О.
Методичні основи розвитку функцій керівника (на
прикладі виробничих організацій) : дис. ... канд. екон. наук
: 08.06.01 / Петряєв Олексій Олександрович – Х., 2005. –
200 с. – Бібліогр. : с. 187–200
Дисертацію присвячено теоретичним і методичним
проблемам розвитку функцій керівника у сучасних
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умовах господарювання виробничої організації. У роботі
визначено місце і роль в управлінській діяльності функції
керівника, обґрунтовано необхідність поєднання функцій
керівника і лідера. Доповнено методичні підходи до
дослідження
діяльності
керівника,
обґрунтовано
важливість розвитку компетентності керівника, визначено
її структуру на різних рівнях ієрархії управління,
представлено комплексне її оцінювання. Запропоновано
систему
характеристик
і
виконано
оцінювання
підприємницького потенціалу працівників системи
управління,
проаналізовано
процеси
делегування
керівником повноважень підлеглим на підприємствах
України.

903. Попов О. С.
Управління трудовими ресурсами як складовою
конкурентоспроможності промислового підприємства :
дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Попов Олександр
Сергійович – Х., 2005. – 185 с. – Бібліогр. : с. 171–185
У дисертації удосконалено класифікацію трудових
ресурсів підприємств з використанням додаткових ознак:
рівня ризику, мотиваційної орієнтації, затребуваності і
місця роботи. Доповнено основні положення процесу
управління
трудовими
ресурсами
на
основі
маркетингового
підходу
і
поняття
готовності.
Запропоновано поняття готовності трудових ресурсів
підприємства
до
використання
і
професійного
вдосконалення, її класифікацію за об’єктом і типом
прояву.Розроблено методичні рекомендації з інтегральної
оцінки рівня використання трудових ресурсів як складової
конкурентоспроможності промислових підприємств з
використанням методів стратегічного аналізу, яка
ґрунтується на системі інтегрального і часткових
показників.

904. Самойленко В. В.
Розвиток теоретико-методичних основ регулювання
ринку праці : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 /
Самойленко Вікторія Вікторовна – Х., 2005. – 190 с. –
Бібліогр. : с. 179–190
У дисертації узагальнено теоретико-методологічні
підходи дослідження ринку праці. Сформульовано
методику вибору пріоритетних регіональних ринків
праці.Визначено напрямки державного регулювання
ринку
праці
з
використанням
законодавчої
бази.Побудовано залежність рівня зайнятості населення у
регіонах від рівня заробітної плати; освітньокваліфікаційного рівня населення; рівня штатної
чисельності робітників за допомогою метода багатомірної
регресії, що дає можливість створення певних умов для
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підвищення
молоді.

заробітної

плати

та

працевлаштування

905. Самойленко С. М.
Формування трудового потенціалу суб'єктів
господарювання : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 /
Самойленко Сергій Михайлович – Х., 2005. – 179 с. –
Бібліогр. : с. 171–179
Дисертаційна робота присвячена розробці ефективних
рішень,
спрямованих
на
управління
трудовим
потенціалом суб’єктів господарювання. Обґрунтована
доцільність розгляду трудового потенціалу підприємства
як сукупності внутрішніх можливостей працівників.
Виявлено та досліджено фактори, що впливають на
трудовий
потенціал
суб’єктів
господарювання.
Узагальнено та доповнено функціональні обов’язки
кадрових служб, що необхідно для забезпечення
привабливих умов праці.
Запропоновано механізм
комплексної оцінки результатів праці робітників й
інтегральний показник, який дозволяє зробити висновки
щодо
укомплектування
підприємства
висококваліфікованим персоналом та
підвищення
ефективності його роботи.

906. Семенов В. Б.
Оцінка функціонування та забезпечення розвитку
управлінської діяльності на підприємстві : дис. канд. екон.
наук : 08.06.02 / Семенов Володимир Борисович – Х., 2005.
– 188 с. – Бібліогр. : с. 179–188
У дисертації узагальнено тенденції розвитку сутності і
змісту діяльності менеджера і подано визначення змісту
поняття «управлінська діяльність». Узагальнено причини і
передумови перетворення менеджменту в критичний
ресурс забезпечення ефективної діяльності підприємства,
запропоновано методичні підходи до його якіснокількісної оцінки і доповнення принципів управлінської
діяльності на основі рекомендацій праксеології.
Запропоновані методики якісно-кількісної порівняльної
оцінки особистого потенціалу працівників підрозділів
системи управління, системного аналізу складових
менеджменту з використанням експертних оцінок і
математико-статичного моделювання.

907. Стешенко І. В.
Формування портфеля облігацій з урахуванням
випадкової зміни характеристик : дис. ... канд. екон. наук :
08.03.02 / Стешенко Ірина Владленівна – Донецьк, 2005. –
187 с. – Бібліогр. : с. 173–187
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У дисертаційній роботі пропонується концептуальний
підхід формування портфеля облігацій, який реалізується
у вигляді послідовності рішень окремих важливих етапів.
Для них розроблені економіко-математичні моделі, що
дозволяють інвестору підвищити якість прийнятих
рішень. Розроблено моделі прогнозування ціни,
процентної ставки як випадкового процесу, які базуються
на комплексі
економіко-математичних моделей,що
дозволяють визначити тенденцію розвитку на заданий
термін часу. Отримано оцінки параметрів у стохастичних
моделях, які описують еволюцію процентних ставок. Це
дозволяє будувати прогнози ринкової процентної ставки
на ціни облігацій за рівних, лінійно залежних і різних
випадкових процентних ставок.

908. Ткаченко О. В.
Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної
діяльності підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01
/ Ткаченко Олександр Васильович – Х., 2005. – 213 с. –
Бібліогр. : с. 200–213
У
дисертаційній
роботі
наведено
теоретичне
обґрунтування сутності та складових процесу управління
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємства
й
розроблено методичні та практичні рекомендацій щодо
формування міжнародної маркетингової стратегії.
Розкрито специфічні для умов глобалізації світової
економіки сутність , зміст, принципи та задачі
стратегічного маркетингу. Побудовано предметну область
міжнародного маркетингу та визначено базові стратегічні
альтернативи.
Розроблено
схему
інформаційного
забезпечення маркетингової стратегії ЗЕД.

909. Шульга Н. М.
Регулювання якості робочої сили з урахуванням
тенденцій розвитку ринку праці : дис. ... канд. екон. наук :
08.09.01 / Шульга Наталія Миколаївна – Х., 2005. – 164 с. –
Бібліогр. : с. 149–164
Дисертація присвячена висвітленню теоретичних і
методичних засад регулювання якості робочої сили.
Уточнено поняття «якість робочої сили». Досліджено
структуру компонентів якості робочої сили. Показано
роль, значення та місце регулювання якості робочої сили
на ринку праці. Обґрунтовано ієрархічність якості робочої
сили для опрацювання ефективної системи заходів щодо
регулювання якості. Визначено напрями комплексного
аналізу якості робочої сили, що уможливлює системне
вивчення процесу відтворення робочої сили.
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910. Гіковата Н. К.
Управління процесом створення нового товару :
маркетинговий аспект : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Гіковата Надія Костянтинівна – Х., 2006. – 236 с. –
Бібліогр. : с. 165–181
У дисертації сформовано і розроблено комплекс
методів, методичних підходів та пропозицій з управління
процесом створення нового товару щодо зниження його
невизначеності та обґрунтована побудова як процесу
прийняття управлінського рішення про зміну продуктової
номенклатури ПВТП підприємства з урахуванням
маркетингового аспекту. Для ухвалення зазначених
рішень запропоновано: використовувати показник
«імовірність беззбиткового товару»; методичний підхід до
визначення меж цінових стратегій підприємства, що
ґрунтується на розв’язанні системи рівнянь чистого
доходу товаровиробника при використанні різних
стратегій ціноутворення, рішенням якої є межі цінових
стратегій підприємства; метод виявлення незадоволених
потреб
підприємств-споживачів в ПВТП на основі
багатоетапної перевірки їх значущості; метод сегментації
ринку на основі визначення складу конкурентного
середовища підприємств-споживачів для просування
нового товару, заснованого на результатах аналізу
взаємозв’язків різних видів економічної діяльності
суб’єктів господарювання; перелік розділів і зміст
маркетингового паспорту нового товару.

911. Глєбова Н. В.
Управління інвестиційними процесами на підприємстві в
умовах ризику : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Глєбова
Наталія Володимирівна. – Х., 2006. – 237 с. – Бібліогр. : с.
175–198
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних з
управлінням інвестиційними процесами на підприємстві в
умовах ризику. Для цього досліджено інвестиційне
середовище в Україні, розглянуті теоретичні засади та
визначено сутність і зміст етапів управління
інвестуванням у поточну діяльність підприємства, а також
сформульовано цілі інвестування в умовах ризику для
прийняття управлінських рішень, уточнено визначення
поняття ризику інвестиційного проекту та запропоновано
використання комплексного показника «ціна ризику».
Запропоновано модель розрахунку ставки дисконтування
та оцінювання ризику на основі портфельного підходу до
інвестування.
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912. Горбатов В. М.
Теоритичні основи конкурентоспроможності та розвитку
інтегрованих структур бізнесу : дис. ... док. екон. наук :
08.06.01 / Горбатов Валерій Миронович – Х., 2006. – 514 с.
– Бібліогр. : с. 394–422
Дисертація присвячена науковій проблемі забезпечення
розвитку ІСБ у новій висококонцентрованій економіці
шляхом підвищення їхньої конкурентоспроможності за
рахунок вибору більш ефективних СЗГ. У роботі на
модельному рівні доведені гіпотези: високої якості життя
населення досягають тільки конкурентоспроможні країни
світу; високої конкурентоспроможності досягають тільки
країни світу, що мають висококонцентровану економіку.

913. Грачов О. В.
Управління розвитком гнучкості підприємства : дис. ...
канд. екон. наук / Грачов Олексій Володимирович – Х.,
2006. – 266 с. – Бібліогр. : с. 168–182
Дисертаційна
робота
присвячена
теоретичному
обґрунтуванню й розробці методичного забезпечення
управління розвитком гнучкості підприємства. У
дисертації на основі аналізу тенденцій і протиріч у
розвитку вітчизняного
виробництва
обґрунтована
необхідність
управління
розвитком
гнучкості
підприємств. Уточнено визначення сутності поняття
«гнучкість підприємства» і досліджено її генезис.
Виявлено чинники, що визначають особливості
управління
гнучкістю
підприємства.
Розроблено
комплексний кількісний показник оцінки гнучкості
підприємства, що відображає фінансову здатність
підприємства до оновлення продукції й наявність
організаційно-технологічних
передумов
створення
гнучкого виробництва.

914. Грузд М. В.
Розвиток механізму управління інвестиційними
прцесами на промислових підприємствах : дис. ... канд.
екон. наук : 08.06.01 / Грузд Марина Володимирівна – Х.,
2006. – 209 с. – Бібліогр. : с. 172–185
Дисертацію посвячено теоретичному обґрунтуванню та
методичному
забезпеченню
розвитку
механізму
управління інвестиційними процесами промислових
підприємств. Для цього визначено сутність, склад та
характеристики механізму управління інвестиційними
процесами на промислових підприємствах, розроблено
нові методичні підходи та практичні рекомендації щодо
удосконалення управління інвестиційним процесом;
узагальнено існуючі підходи до визначення поняття
«інвестиційний процес» та уточнено послідовність його
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етапів; надано концептуальні підходи до управління
інвестиційним процесом.

915. Жеманюк О. М.
Зовнішньоекономічні стратегії розвитку підприємства :
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Жеманюк Олександра
Миколаївна – Х., 2006. – 292 с. – Бібліогр. : с. 189–202
Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних
положень та розробці методичного забезпечення з
формування і вибору зовнішньоекономічних стратегій
розвитку промислового підприємства в сучасних умовах.
У роботі вдосконалено концептуальні положення та
принципи побудови зовнішньоекономічної стратегії
розвитку підприємства, які враховують вплив глобального
макро-, мезо-, макрорівнів діяльності підприємства.
Розроблені базові зовнішньоекономічні
стратегії
розвитку підприємства, що характеризують особливості
його міжнародної діяльності.

916. Жуков Ю. Є.
Інтегроване управління групами підприємств : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Жуков Юрій Євгенович – Х.,
2006. – 254 с. – Бібліогр. : с. 189–202
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню
й розробці методичного забезпечення формування
системи інтегрованого управління групами підприємств.
Розглянуто інтеграційні тенденції розвитку економіки.
Визначено поняття й розроблено типологію груп
підприємств. Розкрито сутність, зміст та принципи
побудови
системи
інтегрованого
управління.
Удосконалено технологію оцінки організації та
ефективності взаємопов’язаної
діяльності групи
підприємств. Обґрунтовано методичний підхід до
розробки стратегії групового розвитку. Подано методичне
забезпечення організації взаємного моніторингу членів
групи та обґрунтовано етапи формування інтегрованої
інформаційно-управлінської системи.

917. Зима О. Г.
Управління кон'юнктурою трудових ресурсів
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Зима
Ольга Григорівна – Х., 2006. – 250 с. – Бібліогр. : с. 187–
200
Дисертацію присвячено дослідженню кон’юнктури
трудових
ресурсів
підприємств,
що
викликане
необхідністю пошуку можливостей управління не.
Теоретично
обґрунтовано
поняття
та
розкрито
економічний зміст термінів «трудові
ресурси» і
«кон’юнктура», надано визначення
кон’юнктури
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трудових ресурсів. Розглянуто та впорядковано
класифікаційні ознаки й уточнено сутність поняття
«ситуаційне управління» на основі системного підходу.
Визначено рівень розвитку кон’юнктурних досліджень
попиту та пропозиції трудових ресурсів і рівень
використання для цього управлінських функцій на
підприємствах.

918. Іваніченко В. В.
Стимулювання працівників за випуск
конкурентоспроможної продукції на підприємстві : дис.
...канд.екон. наук : 08.06.01 / Іваніченко Вячеслав
Валерійович – Х., 2006. – 224 с. – Бібліогр. : с. 187–200
У
дисертаційній
роботі
удосконалено
зміст
економічного стимулювання в умовах ринкової
економіки, який враховує економічні інтереси учасників
виробничих
відносин
щодо
підвищення
конкурентоспроможності
продукції.
Запропоновані
відповідні
економічні
важелі
підвищення
конкурентоспроможності
продукції
в
напрямках
економічного стимулювання діяльності підприємства і
суб’єктів ринкового середовища. Розроблено модель
оцінки рівня стимулювання працівників та спосіб
визначення розміру винагороди працівників за кінцеві
результати діяльності підприємства з урахуванням
економічних
інтересів
щодо
виробництва
конкурентоспроможної продукції.

919. Іванова О. Ю.
Оцінка та формування конкурентних переваг
промислових підприємств: дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Іванова Ольга Юріївна – Х., 2006. – 264 с. –
Бібліогр. : с. 183–200
Дисертацію присвячено теоретичним дослідженням і
розробці методичного забезпечення
оцінки та
формування конкурентних переваг підприємства. У
дисертації досліджено теоретичне підґрунтя і розкрито
сутність категорії «конкурентні переваги». Удосконалено
класифікацію конкурентних переваг. Обґрунтовано і
розроблено
методичне
забезпечення
оцінювання
конкурентних переваг підприємства, організаційне
забезпечення моніторингу
конкурентних переваг з
виділенням найбільш важливих факторів впливу на їх
формування і розвиток. Запропоновано рекомендації з
підтримки та посилення існуючих конкурентних переваг
на основі їх якісного аналізу за допомогою матричного
моделювання із застосуванням запропонованих матриць
«Стійкість за витратами – стійкість за часом» та
«Ефективність – стійкість».
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920. Іпполітова І. Я.
Управління ресурсозбереженням на підприємствах
нафтогазового комплексу : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Іпполітова Інна Ярославівна – Х., 2006. – 169
с.+Додатки – Бібліогр. : с. 173 – 187
Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних і
методичних
проблем
управління
процесом
ресурсозбереження
на
підприємстві.
У
роботі
проаналізовано сутність поняття «ресурсозбереження»,
визначено аспекти ресурсозбереження на підприємстві,
обґрунтовано застосування системного підходу до
управління ресурсозбереженням . Розкрито зміст функцій
управління ресурсозбереженням
та запропоновано
додаткову – моніторинг. Узагальнено та вдосконалено
класифікацію
управлінських
рішень
щодо
ресурсозбереження
за
ознакою
аспектів
ресурсозбереження. За допомогою факторного аналізу
досліджено вплив ресурсоємності
на фінансовогосподарську діяльність підприємства.

921. Колесніченко В. Ф.
Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Колесніченко Вікторія Федорівна – Х., 2006. – 241 с. –
Бібліогр. : с. 172–192
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню й
розробці
методичних
засад
щодо
формування
інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності
підприємств. У дисертаційному дослідженні узагальнено
теоретичні підходи щодо складових інноваційного
процесу («новововведення – інновація – інноваційна
діяльність»). Визначено ознаки класифікації підприємств,
що впроваджують інновації, та запропоновано додаткову
ознаку – інвестиційну привабливість підприємства як
складова
інвестиційного
об’єкту.
Обгрунтовано
доцільність використання поняття «інноваційний об’єкт»
як системи «підприємство – інноваційний проект» та
запропоновано
визначення
його
інвестиційної
привабливості.
Дано
оцінку
сучасного
стану
інноваційного процесу
в Україні, тенденцій його
розвитку,
стимулювання
інноваційної
діяльності
підприємств та їх інвестиційного забезпечення.

922. Котов А. М.
Формування капіталу акціонерного товариства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Котов Антон Миколайович –
Х., 2006. – 211 с. – Бібліогр. : с. 160–171
У дисертації проаналізовано підходи до визначення
економічної
сутності
капіталу
АТ.
Проведено
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узагальнення існуючих підходів щодо формування
капіталу АТ. Визначені сутність та особливості процесу
формування
капіталу
АТ
в
сучасних
умовах
господарювання. Виділено основні напрямки й
рекомендації щодо розбудови та вдосконалення системи
формування капіталу АТ. Розроблено організаційноекономічне забезпечення процесу формування капіталу
корпорації. Запропоновано схему обґрунтування вибору
типу системи формування капіталу акціонерного
товариства.

923. Куркін М. В.
Механізм управління економічною безпекою розвитку
підприємства : дис. ... док. екон. наук : 08.06.01 / Куркін М.
В. – Х., 2006. – 427 с.
Дисертаційне дослідження присвячено розробленню
концепції та теоретичних положень побудови механізму
управління
економічною
безпекою
розвитку
промислового підприємства. Узагальнено фактори
розвитку підприємств та визначено яким чином вони
впливають на необхідність проведення заходів ,
пов’язаних з підвищенням рівня економічної безпеки.
Проаналізовано сучасний стан економічної безпеки
національних підприємств. Розроблено концепцію
побудови механізму управління безпекою розвитку й
визначено принципи його побудови. Обґрунтовано схему
моніторингу та нейтралізації загрозу логістичній системі
підприємства.

924. Лісіна В. Ю.
Інвестиційна діяльність промислового підприємства з
використанням інструментів фондового ринку : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Лісіна Вікторія Юріївна – Х.,
2006. – 179 с. – Бібліогр. : с. 159–171
Дисертаційна робота присвячена розробці методичних
підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення
інвестиційної діяльності промислових підприємств на
фондовому ринку. Розкрито значимість цінних паперів як
інструмента інвестиційної діяльності підприємства;
досліджено класифікаційні ознаки різновидів цінних
паперів, визначено додатковий ефект від їх використання.
Узагальнено тенденції розвитку фондового ринку та
інвестиційної діяльності промислових підприємств в
Україні. Обґрунтовано методичні пропозиції з визначення
привабливості інвестицій у цінні папери . Запропоновано
методичний підхід з оцінки ефективності інвестиційної
діяльності підприємства на фондовому ринку.
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925. Майборода О. Є.
Розвиток методичного забезпечення антикризового
управління на підприємстві : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Майборода Ольга Євгенівна – Х., 2006. – 210 с. –
Бібліогр. : с. 172– 188
Дисертаційна робота присвячена поглибленню й
розвитку методичних засад антикризового управління і
розробленню рекомендацій та заходів щодо програм
антикризового управління підприємством. У дисертації
розроблено заходи та програми антикризового управління
розвитком підприємства: програма антикризового
управління попереджувального характеру, програма
антикризового управління в умовах кризи та програма
антикризового управління при загрозі банкрутства. У
дисертації удосконалено сутність і структуру понять «
антикризове управління попереджувального характеру»,
«антикризове управління в умовах кризи» та
«антикризове управління при загрозі банкрутства» щодо
програм управління промисловими підприємствами.

926. Макарова І. В.
Вдосконалення оцінки ефективності реальних інвестицій
на промислових підприємствах : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Макарова Ірина Василівна – Х., 2006. – 210 с. –
Бібліогр. : с. 157–168
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і
запропоновано вирішення науково-практичного завдання
щодо оцінки ефективності реальних інвестицій з
урахуванням вартісної оцінки супутніх результатів і
ризиків, що виражено в розробці: методичного підходу до
визначення економії, пов’язаної зі зниженням виплат
допомоги по тимчасовій непрацездатності і зниженням
плинності кадрів; методу щодо визначення економії за
рахунок зниження величини зборів за розміщення
відходів і за викиди шкідливих речовин в атмосферу
завдяки впроваджено інвестиційного проекту.

927. Мішин О. Ю.
Управління економічними ризиками підприємств : дис.
... канд. екон. наук : 08.06.01 / Мішин Олександ Юрійович
– Х., 2006. – 235 с. – Бібліогр. : с.186 – 199
У дисертації розглянуто сутність і види невизначеності,
уточнено основні поняття з управління економічними
ризиками підприємств. Удосконалено класифікацію
ризиків підприємств вугільної промисловості та
систематизовано принципи управління ними. Уточнено
структуру системи управління економічними ризиками
підприємств. Проаналізовано методичне забезпечення
управління економічними ризиками (на прикладі
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підприємств вугільної галузі), а саме: шляхи виявлення та
методи оцінки економічних ризиків; методи і моделі
мінімізації та нейтралізації економічних ризиків;
запропоновано
методичний
підхід
до
розробки
комбінованої оцінки ризиків.

928. Найденко О. Є.
Внутрішньовиробничі аспекти формування конкурентної
стратегії підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Найденко Олексій Євгенович – Х., 2006. – 194 с. –
Бібліогр. : с. 181–193
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних
із узагальненням і розвитком теоретичних і методичних
підходів, а також розробленням практичних рекомендацій
щодо адаптації внутрішнього середовища підприємства
до вимог, які ставляться в процесі формування його
конкурентної стратегії. В роботі удосконалено порядок
вибору типу конкурентної стратегії на основі
застосування критеріїв доцільності її реалізації.
Розроблено метод оцінки відповідності організаційної
структури управління підприємством його конкурентній
стратегії. Вдосконалено метод визначення відповідності
конкурентної стратегії підприємства його технології
виробництва.

929. Овсянкіна А. Ю.
Організація беззбиткової діяльності підприємств у
постприватизаційний період : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Овсянкіна Анжеліка Юріївна – Х., 2006. – 186 с.
– Бібліогр. : с. 157–172
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і
практичних аспектів організації беззбиткової роботи
підприємств в умовах постприватизаційного періоду.
Визначено
поняття
«організація
беззбиткової
господарської діяльності підприємства». Обґрунтовано
підхід до поняття беззбитковості як до економічної
категорії, яка відображає певний аспект відтворювального
процесу на підприємстві. Виявлено обставини, що
заважають
беззбитковій
роботі
підприємств
у
постприватизаційний період.

930. Отенко І. П.
Стратегічне управління потенціалом підприємства : дис.
... док. екон. наук : 08.06.01/ Отенко Ірина Павлівна. – Х.,
2006. – 507 с. – Бібліогр. : с. 426–455
Подано концепт «потенціал підприємства» на основі
визначення його триєдиної природи, що полягає в
цілісності його суб’єктної, об’єктної та процесної
складових та інтеграції методологічних підходів
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(ресурсного, функціонального й інституціонального) до
вивчення
потенціалу.
Розроблено
структурну
концептуальну модель потенціалу підприємства, яка
представлена взаємозалежною сукупністю можливостей
ресурсів і процесів їх трансформації, організаційної
структури
підприємства,
системи
управління
підприємством та спроможностей персоналу до пізнання
й управління, що визначаються його інтелектуальними
якостями, накопиченим досвідом, знанням та традиціями.

931. Піддубна А. І.
Розвиток управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства на основі
системного та стратегічного підходів : дис. ... канд. екон.
наук : 08.06.01 / Піддубна Аліна Іванівна – Х., 2006. – 212
с. – Бібліогр. : с. 182–184
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню
організаційно-економічних
передумов
формування
технологічної
конкурентоспроможності
підприємств
промисловості України та розробці рекомендацій щодо
вдосконалення організаційно-методичного забезпечення
процесу
управління
технологічною
конкурентоспроможністю підприємства. Досліджено
походження і особливості технологічної конкуренції як
нової форми конкурентної взаємодії на зовнішніх ринках,
визначено сутність, зміст та причини перетворення
технології в головний фактор сучасного економічного
розвитку і засіб формування конкурентних переваг
підприємств, виявлено зміст і структурне походження
технологічної конкурентоспроможності підприємства.

932. Ревенко О. В.
Стратегічне управління розвитком підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.06.01 / Ревенко Олена Вікторовна –
Х., 2006. – 218 с. – Бібліогр. : с. 163–177
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних
із узагальненням і розвитком теоретичних і методичних
підходів, а також розробленням практичних рекомендацій
щодо вдосконалення стратегічного управління розвитком
підприємства. В роботі проаналізовано сутність і
уточнено визначення поняття «розвиток підприємства».
Визначено модель оцінки стратегічного потенціалу
підприємства. Дисертація містить оцінку стратегічної
позиції підприємства з урахуванням рівня розвитку.

933. Рожко В. І.
Обгрунтування обсягів збуту та політики розподілу
споживчих товарів : дис. ...канд. екон. наук : 08.06.01 /
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Рожко Віктор Іванович – Х., 2006. – 205 с. – Бібліогр. : с.
178–191
Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних і
науково-методичних засад збуту і розподілу споживчих
товарів. Проаналізовано роль і значення збуту товарів,
організаційну структуру формування системи збуту і
розподілу споживчих товарів. Проведено аналіз оптової та
роздрібної торгівлі споживчими товарами, практики
формування, становлення і розвитку системи збуту,
проаналізовані основні тенденції і проблеми формування і
функціонування системи
управління збутом на
закордонних і вітчизняних підприємствах.

934. Рудика О. В.
Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у
трансформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Рудика Ольга Вікторовна – Х., 2006. – 252 с. –
Бібліогр. : с. 182–191
Дисертацію
присвячено
вирішенню
науковопрактичного завдання оцінки й розвитку інноваційного
потенціалу(ІІІ) підприємств в економіці України.
Досліджено ІІІ різних галузей, виявлено проблеми в
інноваційній діяльності підприємств і запропоновано
шляхи їх вирішення. Розглянуто сутність понять
«інновація» та «інноваційний потенціал». Удосконалено
методику оцінки ІІІ підприємств, з використанням
системи якісних і кількісних показників; розроблено
методику кількісної оцінки ІІІ та економічного зростання,
яка базується на системі інтегральних і часткових
показників за науково-технічною та інтелектуальною,
інвестиційною, техніко-технологічною складовими та
реалізована для коксохімічних підприємств України.

935. Славгородська О. Ю.
Формування стратегії управління персоналом
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 /
Славгородська Ольга Юріївна – Х., 2006. – 256 с. –
Бібліогр. : с. 188–202
Дисертація присвячена вирішенню теоретичних,
методичних і науково-практичних проблем формування і
реалізації стратегії управління персоналом підприємства.
У дослідженні узагальнено підходи до теорії і практики
управління персоналом, запропоновано класифікацію
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що
мають вплив на створення та розвиток конкурентних
переваг персоналу підприємства; виділено підсистеми
управління персоналом; запропоновано методичний
підхід до оцінки конкурентних переваг персоналу
підприємства, зокрема, визначення загальної оцінки рівня
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компетентності персоналу з урахуванням комплексних
характеристик.

936. Сотнікова Ю. В.
Економічна оцінка інноваційної діяльності підприємства
: дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Сотнікова Юлія
Володимирівна – Х., 2006. – 180 c. – Бібліогр. : с. 159–174
Дисертацію присвячено теоретичним і методичним
проблемам оцінки економічної ефективності інноваційних
процесів на промисловому підприємстві. У роботі
проаналізовано тенденції сучасного розвитку і результатів
інноваційної діяльності промислових підприємств,
досліджено умови
впровадження науково-технічного
прогресу у виробництво, дана економічна оцінка
ефективності інноваційних проектів та визначені основні
фактори, що впливають на неї. Обгрунтовано теоретичні
основи вибору критеріїв економічної ефективності
інноваційної діяльності підприємств, які забезпечують
оцінку актуальності і повноту моделювання інноваційного
процесу.

937. Федотова І.В.
Управління маркетинговою діяльністю
автотранспортного підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Федотова Ірина Володимирівна – Х., 2006. – 239
с. – Бібліогр. : с. 183–189
Дисертацію присвячено вдосконаленню процесу
управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Розроблено
систему
управління
маркетинговою
діяльністю автотранспортного підприємства, визначено
суть, зміст та взаємозв’язок функцій управління, склад і
зміст процесів маркетингової діяльності, уточнено
поняття маркетингової діяльності як об’єкту управління.
Вдосконалено методичне забезпечення вибору ключових
споживачів автотранспортних послуг. Запропоновано
методичні засади кількісної оцінки лояльності споживача
автотранспортних послуг. Розроблено методичний дохід
до визначення якісної оцінки рівня взаємовідносини АТП
зі споживачами послуг за цінністю споживача та його
лояльністю до АТП, та розроблення індивідуальних
стратегій
взаємовідносин
АТП
з
ключовими
споживачами.

938. Чемчикаленко Р. А.
Організація інноваційного процесу на ранній стадії його
здійснення підприємством : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.01 / Чемчикаленко Руслан Анатолійович – Х., 2006. –
318 с. – Бібліогр. : с. 191–224
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Дисертаційне дослідження присвячено комплексу
питань, пов’язаних із узагальненням і розвитком
теоретичних і методичних підходів, а також розробленням
практичних рекомендацій щодо організації виконання
окремих робіт на ранній стадії інноваційного процесу на
підприємстві. В роботі визначено сутність таких понять яв
«інновація»,
«інноваційний
процес»,
«організація
здійснення інновацій». Встановлено перелік і сутність
робіт, що складають основу ранньої стадії інноваційного
процесу. Розроблено методичний підхід до визначення
початкового терміну
запровадження поліпшуючих
інновацій. Запропоновано методику оцінки й відбору
інноваційних пропозицій.

939. Чечетова-Терашвілі Т. М.
Формування сталої конкурентної позиції підприємства :
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Чечетова-Терашвілі
Тетяна Михайлівна – Х., 2006. – 266 с. – Бібліогр. : с. 185–
204
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних
із узагальненням і розвитком теоретичних і методичних
підходів, а також розробленням практичних рекомендацій
щодо
формування
сталої
конкурентної
позиції
підприємства з урахуванням мінливого стану зовнішнього
середовища. У роботі
на основі узагальнення
літературних джерел проаналізовано сутність і уточнено
визначення
понять
«конкуренція»,
«конкурентоспроможність» та «конкурентна позиція
підприємства». Визначено сталу конкурентну позицію
підприємства на основі принципів його позиціонування.

2007
940. Бєлікова Н. В.
Інтенсифікація та ефективність оновлення активної
частини основних виробничих фондів промислових
підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бєлікова
Надія Володимирівна. – Х., 2007. – 234 с. – Бібліогр. : с.
173 – 192
Дисертація присвячена вдосконаленню теоретичних та
методичних основ управління інтенсифікацією оновлення
активної частини основних виробничих фондів (АЧ ОВФ)
на машинобудівних підприємствах. Досліджено теорію
питання, розглянуто сутність понять «інтенсифікація
оновлення АЧ ОВФ» та «оновлення АЧ ОВФ».
Досліджено тенденції оновлення АЧ ОВФ на
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машинобудівних підприємствах України та Харківської
області, запропоновано методичний підхід до визначення
рівня активізації оновлення АЧ ОВФ, досліджено зв’язок
між змінами коефіцієнта оновлення та інтегрального
показника ефективності використання АЧ ОВФ.

941. Калініна О. М.
Бюджетування як метод управління оборотним
капіталом промислового підприємства : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 / Калініна Ольга Миколаївна. – Х., 2007. –
296 с. – Бібліогр. : с. 270 – 296
Дисертаційне дослідження присвячено комплексу
питань , пов’язаних із проблемами підвищення
ефективності
управління
оборотним
капіталом
промислового підприємства за допомогою бюджетування.
У роботі уточнено значення понять «оборотний капітал» і
«бюджетування». Запропоновано методичний підхід до
підвищення
ефективності
управління
оборотним
капіталом
за
допомогою
визначення
ступеня
впровадження бюджетування на підприємстві з
подальшими рекомендаціями. Розроблено методичний
підхід до порівняння варіантів систем бюджетів за
допомогою
використання
показника
відносної
ефективності.

942. Колесников Є. В.
Фінансова складова в результативності використання
інноваційного потенціалу промислового підприємства :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00. 04 / Колесников Євген
Володимирович. – Х., 2007. – 230 с. – Бібліогр. : с. 210 –
230
Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних
положень і науково-методичного забезпечення щодо
результативного використання інноваційного потенціалу
промислового підприємства з урахуванням його
фінансової складової. Розкрито сутність та зміст поняття
«інноваційний потенціал», розглянуто фінансовий аспект
у факторах впливу на інноваційний розвиток
підприємства. Досліджено інноваційну активність і
результативність використання інноваційного потенціалу
підприємств машинобудування.

943. Кудіна, (Кожина) О. М.
Формування ресурсної стратегії підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.00. 04 / Кожина Ольга Миколаївна. –
Х., 2007. – 250 с. + дод. – Бібліогр.: с. 237 – 250
У дисертації вивчено та узагальнено теоретичні основи
стратегічного планування потреб у ресурсному
забезпеченню розвитку підприємства. Обгрунтовано
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методичний підхід до обґрунтування вибору ресурсної
стратегії на основі визначення потреб ресурсного
забезпечення
стратегії
розвитку
підприємства,
відмінністю якого є позиціонування його стану у просторі
розробленої матриці стратегічних альтернатив розвитку.
Визначено принципи формування, структуру та
особливості синтезу системи управління ресурсним
забезпеченням господарської діяльності машинобудівного
підприємства на засадах використання наскрізного
підходу до регулювання руху ресурсних потоків на усіх
стадіях ланцюжку створення нової цінності.

944. Мельник А. О.
Управління трансфертним ціноутворенням на
підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мельник
Алла Олександрівна. – Х., 2007. – 190 с. – Бібліогр. : с. 162
– 174
Дисертацію
присвячено
розвитку
теоретикометодичних і науково-практичних засад управління
трансфертним ціноутворенням на машинобудівних
підприємствах. У роботі уточнено сутність поняття
«трансфертна
ціна»,
обґрунтовано
залежність
трансфертного ціноутворення від економічного рівня
взаємовідносин
суб’єктів
господарювання
,
систематизовано завдання і фактори трансфертного
ціноутворення,
удосконалено
класифікацію
трансфертних цін. Визначені засоби регулювання
трансфертного
ціноутворення
на
промислових
підприємствах
України.
Розроблено
методичне
забезпечення управління трансфертним ціноутворенням
щодо: процедури розподілу прибутку підприємства між
його підрозділами; вибору трансфертної ціни та
напрямків розвитку центрів відповідальності підприємств.

945. Миронова О. М.
Поведінковий підхід до антикризового менеджменту
персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.
04 / Миронова Ольга Миколаївна. – Х., 2007. – 260 с.Бібліогр. : с. 195 – 212
Дисертаційна робота присвячена подальшому розвитку
теоретичних засад, методичних підходів і практичних
рекомендацій щодо розвитку антикризового менеджменту
персоналу підприємства. Досліджено підходи до
управління персоналом в умовах кризи, уточнено
класифікацію кризових ситуацій та виділено додатковий
їх вид – поведінковий. Виокремлено поведінкові
показники антикризового менеджменту персоналу
підприємства та визначено рівень їх прояву в умовах
різних видів кризових ситуацій. Сформульовано
антикризові принципи управління персоналом з
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урахуванням поведінкових особливостей працівників, що
базуються на поєднанні загальних управлінських
принципів та спеціальних принципів управління
персоналом.

946. Панасенко О. В.
Моделі оцінки і аналізу схильності підприємства до
банкрутства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Панасенко
Оксана Володимирівна. – Х., 2007. – 213 с. – Бібліогр. : с.
171 – 184
У дисертаційній роботі запропоновано комплекс
економіко-математичних моделей оцінки і аналізу
схильності підприємства до банкрутства, який включає
моделі оцінки схильності підприємства до банкрутства,
побудові за допомогою нечітких нейронних мереж,
вдосконалений
механізм
розробки
і
прийняття
антикризових управлінських рішень та модель оцінки
діяльності і ефективності впровадження заходів по
попередженню банкрутства, побудовану на основі методів
нечіткої логіки.

947. Петросянц К. В.
Управління податковими платежами малого
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Петросянц Карине Вартанівна. – Х., 2007. – 292 с. –
Бібліогр. : с. 269 – 288
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних з
розвитком науково-теоретичних положень, розробкою та
обґрунтуванням методичних і практичних рекомендацій
щодо організації та впровадження заходів управління
податковими платежами на малому підприємстві та
підвищення ефективності його діяльності. Для цього, на
основі узагальнення підходів, удосконалено визначення
поняття
управління
податковими
платежами.
Обґрунтовано і вдосконалено методичний підхід до
визначення доцільності застосування спрощеної системи
оподаткування на основі показників рентабельності
господарських операцій.

948. Раєвнева О. В.
Механізм управління розвитком підприємства в умовах
трансформаційної економіки : дис. ... док. екон. наук :
08.00.04 / Раєвнєва Олена Валентинівна. – Х., 2007. – 609 с.
– Бібліогр. : с. 407 – 435
Дисертацію присвячено розробці та обґрунтуванню
теоретико-концептуальних
засад
і
методичного
інструментарію формування механізму управління
розвитком підприємства обробної промисловості з
урахуванням нелінійної природи перебігу економічних
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процесів, що притаманні трансформаційній економіці
України.
Науково обґрунтовано та запропоновано
концепцію й методологічні засади управління розвитком
підприємства, методологічне підґрунтя формування
механізму управління розвитком підприємства та його
локальних механізмів - управління цілями розвитку,
діагностики та прийняття рішень з управління розвитком.

949. Степуріна С. О.
Формування механізму санаційного управління
підприємством : дис. ... канд. екон. наук / Степуріна
Світлана Олександрівна. – Х., 2007. – 243 с. – Бібліогр. : с.
172 – 183
У дисертації обґрунтовано необхідність розробки
механізму санаційного управління підприємством.
Уточнено сутність понять «санація» та «санаційне
управління» та визначено їхнє місце в системі загального
управління підприємством. Запропоновано підхід до
формування
механізму
санаційного
управління
підприємством як сукупності послідовних етапів:
формування інформаційного простору дослідження,
діагностики фінансового стану підприємства, а також
формування і вибору санаційних рішень. Розроблено
методику вибору й обґрунтування інформаційного
простору
дослідження
як
системи
показників
діагностування фінансового стану підприємства на основі
синтезу експертного і факторного аналізів.

950. Тижненко Л. О.
Моделі комплексної оцінки фінансового стану
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 /
Тижненко Людмила Олександрівна. – Х., 2007. – 223 с. –
Бібліогр. : с. 193 – 207
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню та
удосконаленню методичного забезпечення моделювання
комплексної оцінки фінансового стану підприємства.
Сформовано
основні
напрямки
вдосконалення
застосування методів і моделей оцінки фінансового стану,
обґрунтовано доцільність стохастичного моделювання
при проведенні заходів комплексної оцінки, розглянуті
його основні принципи і розроблено метод рішення задачі
регресії в умовах мультиколінеарності, що дозволив
побудувати систему комплексних оцінок, засновану на
регресійних моделях узагальнюючих показників.

951. Яценко Р. М.
Моделювання цінової політики підприємства в умовах
нестаціонарного середовища : дис. ... канд. екон. наук :
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08.00.11 / Яценко Роман Миколайович. – Х., 2007. – 241 с.
– Бібліогр. : с. 200 – 214
У дисертації розглядається актуальна проблема
розробки комплексу економіко-математичних моделей
формування цінової політики підприємства. Проведений
аналіз концепцій і підходів формування цінової політики
підприємства дозволив зробити висновок про існування
певних недоліків. З метою їх усунення в рамках
дисертаційного дослідження розроблено комплекс
моделей формування цінової політики підприємства, що
побудований на основі аналізу і прогнозування впливу
факторів нестаціонарного середовища, який дозволяє на
відміну від існуючих моделей визначати адаптивні
стратегію і тактику ціноутворення.

2008
952. Близнюк Т. П.
Інноваційна діяльність підприємства в умовах
циклічності розвитку економіки : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Близнюк Тетяна Павлівна. – Х., 2008. – 329 с. –
Бібліогр. : с. 309 – 329
Дисертаційна робота присвячена комплексу питань,
пов’язаних з розвитком науково-теоретичних положень,
розробкою та обґрунтуванням методичних і практичних
рекомендацій інноваційної діяльності підприємства в
умовах циклічності розвитку економіки. Досліджено
основні складові й розкрито сутність поняття
«інноваційна діяльність підприємства» як складної
динамічної системи. Вдосконалено визначення поняття
«інноваційна
сприйнятливість
підприємства».
Обгрунтовано та розроблено методичний підхід до
визначення впливу середовища підприємства на його
інноваційну діяльність на основі врахування впливу
середовища усіх рівнів.

953. Бондар І. О.
Моделювання розвитку малих виробничих підприємств
на основі процесів взаємодії : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.11 / Бондар Ірина Олександрівна. – Х., 2008. – 249 с.
– Бібліогр. : с. 234 – 249
У дисертації розроблена структурно-концептуальна
модель розвитку малих виробничих підприємств на основі
процесів взаємодії, складові якої розглядаються як основа
комплексу економіко-математичних моделей. Головними
елементами
комплексу
є:
моделі
моніторингу
підприємницького
потенціалу
в
процесі
його
нарощування у віртуальному бізнес-інкубаторі; модель
розвитку проблемної ситуації, що ґрунтується на підході
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випереджувального розвитку та модель формування цілей
розвитку.

954. Брусільцева Г. М.
Оцінка функціонування інтеграційних структур у
машинобудівній промисловості : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Брусільцева Ганна Миколаївна. – Х., 2008. – 278
с. – Бібліогр. : с. 262 – 278
Дисертацію присвячено комплексу питань , пов’язаних
із узагальненням і розвитком теоретичних і методичних
підходів, а також розробкою практичних рекомендацій
щодо оцінки функціонування інтеграційних структур у
машинобудівній промисловості. У роботі запропоновано
методичний
підхід
до
комплексної
оцінки
функціонування
інтеграційних
структур
шляхом
визначення
інтегральних
показників
діяльності
підприємств,
побудовано
матрицю
залежності
інтегральних показників від рівня інтегрованості.

955. Буртняк І. В.
Моделювання стохастичних процесів розвитку
фондового ринку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 /
Буртняк Іван Володимирович. – Івано-Франк., 2008. – 194
с. – Бібліогр. : с. 184 – 194
Розроблено модель прогнозування значень фінансових
показників на базі динамічних схоластичних моделей, яка
на відміну від існуючих дозволяє проводити прогноз
періодичних залежностей індексів. Обґрунтовано і
розроблено основні різновиди схоластичних моделей
динаміки показників, які дозволяють встановити їх
ефективність у прогнозуванні очікуваних значень
показників і характеристик. На базі адитивної і
мультиплікативної схоластичних моделей сформовано
моделі прогнозування, які мають універсальний характер
відносно різномасштабних часових шкал.

956. Водницька Н. В.
Управління трудовою сферою промислового
підприємства з урахуванням соціальної відповідальності
бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Водницька
Наталія Володимирівна. – Х., 2008 – 307 с. – Бібліогр. : с.
282 – 307
Дисертацію
присвячено
вирішенню
науковопрактичного завдання щодо управління трудовою сферою
промислового підприємства з урахуванням соціальної
відповідальності
бізнесу.
Досліджено
теоретичне
підґрунтя і розкрито значення терміна «трудова сфера»,
що дозволило уточнити його сутність і зміст. У дисертації
розглянуто питання соціальної відповідальності бізнесу та
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окреслено її значення в управлінні трудовою сферою
підприємства.
Визначено
сутність
і
структуру
компенсаційного пакета як інструменту управління
соціально відповідальним підприємством.

957. Вороніна О. М.
Управління збутовою політикою фармацевтичних
підприємств-виробників : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
/ Вороніна Оксана Миколаївна. – Х., 2008. – 250 с.Бібліогр. : с. 232 – 250
Дисертація присвячена узагальненню і розвитку
теоретичних положень процесу управління збутовою
політикою сучасних фармацевтичних підприємстввиробників та розробленню науково обґрунтованого
методичного забезпечення щодо його удосконалення. У
роботі узагальнено теоретичні підходи щодо управління
збутовою політикою підприємств-виробників та уточнено
визначення поняття «збутова політика». Здійснено оцінку
сучасної системи збуту фармацевтичної продукції в
Україні.

958. Добринь С. В.
Управління коопераційними зв'язками підприємства :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Добринь Світлана
Володимирівна. – Х., 2008. – 287 с. – Бібліогр. : с. 269 – 287
Дисертацію
присвячено
розвитку
теоретикометодичних та науково-практичних засад управління
коопераційними зв’язками підприємства. В роботі
узагальнено сутність поняття «коопераційні зв’язки»,
уточнено і доповнено понятійний апарат, досліджено
економічну сутність, зміст та умови здійснення
коопераційних відносин у господарській діяльності
підприємства. Встановлено склад та визначено характер
дії факторів внутрішнього середовища та зовнішнього
оточення підприємства, які визначають стан та
спрямованість
розвитку
коопераційних
зв’язків
підприємств.

959. Ковальова В. І.
Управління поведінкою персоналу виробничої
організації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ковальова
Вікторія Іванівна. – Х., 2008. – 275 с. – Бібліогр. : с. 259 –
275
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню,
розробки методичного й організаційного забезпечення
управління поведінкою персоналу виробничої організації.
На основі узагальнення різних концепцій менеджменту у
роботі
було
запропоновано
науково-методичне
обґрунтування переходу на поведінкову модель
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управління персоналом, що враховує останні тенденції
фемінізації робочої сили. Проведено аналіз факторів
зовнішнього середовища виробничої організаціях, її
внутрішнього середовища і особистих факторів
персоналу.

960. Ларіна К. В.
Управління технічним переозброєнням підприємства на
основі концепції маркетингу : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Ларіна Катерина Володимирівна. – Х., 2008. –
276 с. – Бібліогр. : с. 259 – 276
Дисертація присвячена питанням, пов’язаним
із
розвитком науково-теоретичних положень, розробкою та
обґрунтуванням методичних і практичних рекомендацій
щодо управління технічним переозброєнням виробництва.
Розкрито сутність поняття «технічне переозброєння
виробництва» та « організаційно-технічний рівень
виробництва». З позиції системного підходу визначено
складові системи управління технічним переозброєнням.
Обґрунтовано роль стратегічного маркетингу
в
управління технічним переозброєнням та розкрито
стратегічні й тактичні цілі технічного переозброєння
виробництва.

961. Логвін В. М.
Стратегічне планування соціально-економічних процесів
машинобудівного підприємства на основі когнітивного
підходу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Логвін Валерій
Михайлович. – Х., 2008. – 229 с. – Бібліогр. : с. 210 – 229
У роботі визначені сутність та зміст соціальноекономічного розвитку підприємства; досліджено поняття
якості трудового життя як важливої складової соціальноекономічного розвитку підприємства та обґрунтовано
перелік показників для оцінки якості трудового життя
персоналу підприємства.
Сформульовано
поняття
соціально-економічної
стратегії
підприємства
в
транзитивній економіці відповідно до стратегії соціальноекономічного розвитку регіону та країни у цілому.
Проаналізована та визначена доцільність використання
когнітивного підходу у стратегічному плануванні,
зокрема, до формування соціально-економічної стратегії
підприємства та імітаційного моделювання соціальноекономічної ситуації, яка склалася на підприємстві для
визначення напрямів її розвитку та керованого розвитку.

962. Малярець Л. М.
Методологія формування модельного базису опису
соціально-економічних систем: дис. ... док. екон. наук :
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08.00.11 / Малярець Людмила Михайлівна. – Х., 2008. –
448 с. – Бібліогр. : с. 420 – 448
Дисертацію присвячено обґрунтуванню і подальшому
розвитку теоретичних, методологічних і методичних засад
математичного моделювання соціально-економічних
систем (СЕС ) макро-, мезо- і мікро рівнів управління, іх
опису для вирішення проблеми аналізу даних на основі
сформованого
простору
ознак
з
розробленням
модельного базісу опису СЕС, який містить моделі
складних ознак трьох типів: математичні моделі складних
метричних ознак (моделі 1 типу); математичні моделі
складних неметричних ознак ( моделі ІІ типу);
математичні моделі складних метричних і немертичних
ознак (моделі ІІІ типу).

963. Орєхова К. В.
Оцінювання фінансової стійкості підприємства з
урахуванням руху капіталу : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Орєхова Катерина Віталіївна. – Х., 2008. – 230 с.
– Бібліогр. : с. 207 – 230
Дисертацію присвячено оцінюванню фінансової
стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу в
умовах мінливості та невизначеності ринкового
середовища.
Удосконалено
визначення
поняття
«фінансова стійкість». Розроблено класифікацію факторів
фінансової стійкості. Обґрунтовано принципи оцінювання
фінансової стійкості. Запропоновано методичний підхід
до експрес-оцінювання фінансової стійкості. Визначено
технологію поглибленого аналізу фінансової стійкості.
Розроблено
методичне
забезпечення
підвищення
ефективності руху капіталу.

964. Писарчук О. В.
Синтез системи управління інноваційним розвитком
машинобудівного підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Писарчук Оксана Володимирівна – Х., 2008. –
228 с. – Бібліогр. : с. 212 – 228
Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних і
методичних підходів, а також розробленню практичних
рекомендацій щодо синтезу системи управління
інноваційним розвитком машинобудівного підприємства.
На основі узагальнення літературних джерел у роботі
уточнено економічну сутність, зміст та основні
характеристики
процесу
інноваційного
розвитку
підприємства,
визначено
систему
управління
інноваційним розвитком
підприємства, уточнено її
структурну побудову, в тому числі в рамках об’єкта
виділено чотири напрямки управлінського впливу.
Проаналізовано особливості економічного середовища та
узагальнено основні положення синтезу
системи
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управління
інноваційним розвитком підприємства.
Обґрунтовано процедуру синтезу інновацій на основі
сукупності параметрів характеристик інновації, що
впроваджуються.

965. Смолюк В. Л.
Управління розвитком трудового потенціалу
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Смолюк
Вікторія Леонтіївна. – Х., 2008. – 223 с. – Бібліогр. : с. 207
– 23
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню
та вдосконаленню нових методичних підходів і
практичних рекомендацій щодо управління розвитком
трудового потенціалу підприємства. У роботі узагальнено
існуючі підходи до визначення поняття «трудовий
потенціал» та його характеристик; уточнено структуру
трудового потенціалу; систематизовано зовнішні та
внутрішні фактори розвитку трудового потенціалу;
визначено сутність і структуру функціонального
механізму управління розвитком трудового потенціалу
підприємства. Проаналізовано та оцінено вплив факторів
на трудовий потенціал; проведено аналіз його розвитку на
основі вдосконалення системи показників , до якої
включено кількісні та якісні показники.

966. Таньков К. М.
Формування системи обслуговування машинобудівного
підприємства за маркетингово-логістичним підходом : дис.
... канд. екон. наук : 08.00.04 / Таньков Костянтин
Миколайович. – Х., 2008. – 198 с. – Бібліогр. : с. 186 – 198
Дисертація
присвячена
вирішенню
теоретичноприкладних
проблем
формування
системи
обслуговування машинобудівного підприємства за
маркетингово-логістичним
підходом.
В
роботі
сформульовано поняття «сервісне забезпечення», що
уможливило виділення класифікаційних угрупувань
сервісу виробничого призначення. Отримали подальшого
розвитку складові концепції маркетингово-логістичного
управління за рахунок інтеграції завдань маркетингу і
логістики управління процесами створення й доставки
цінності сервісного продукту. Визначено підходи до
формування системи обслуговування за умови залучення
аутсорсингу. Набув подальшого розвитку структурнотехнологічний підхід до проектування складних систем у
вирішенні завдань оптимізації системи обслуговування.

967. Толстікова О. В.
Формування механізму соціально-економічної мотивації
персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
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/ Толстікова Ольга Валентинівна. – Х., 2008. – 231 с. –
Бібліогр. : с. 218 – 231
Дисертацію присвячено теоретичним дослідженням і
розробці методичного забезпечення оцінки та формування
механізму соціально-економічної мотивації персоналу
підприємства. У дисертації досліджено теоретичне
підґрунтя, розкрито сутність та економічну природу
механізму соціально-економічної мотивації працівника
через визначення основних критеріїв-ознак її компонент:
«соціальні ресурси, соціальні потреби, мотиваційний
механізм працівника». Запропоновано рекомендації щодо
вибору системи показників інформаційно-аналітичного
забезпечення мотивації праці на підприємстві, поглиблено
методику комплексної соціально-економічної оцінки
задоволення потреб працівників підприємства, на основі
якої виявлено особливості та сучасні тенденції розвитку
механізму соціально-економічної мотивації персоналу на
підприємствах різних форм власності, досліджено
зрушення в його структурних характеристиках у
галузевому та секторальному розрізах.

968. Томах В. В.
Управління якістю трудового життя персоналу
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Томах Вікторія Володимирівна. – Х., 2008. – 279
с.- Бібліогр. : с. 261 – 279
Дисертаційне дослідження присвячено комплексу
питань, пов’язаних із узагальненням і розвитком
теоретичних і методичних підходів, а також розробленням
практичних рекомендацій щодо управління якістю
трудового життя персоналу машинобудівних підприємств.
У роботі уточнено визначення поняття «якість трудового
життя» (ЯТЖ), її компоненти, принципи формування та
управління впровадженням програм ЯТЖ. Встановлено
перелік і сутність етапів управління впровадженням
програм якості трудового життя. Розроблено методичний
підхід до кількісної комплексної оцінки рівня ЯТЖ.

969. Шумська Г. М.
Розвиток організаційних структур маркетингу на
промислових підприємствах : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Шумська Ганна Миколаївна. – Х., 2008. – 275 с. –
Бібліогр. : с. 257 – 275
У
дисертації подано результати
теоретичних
досліджень і методичного забезпечення розвитку
організаційних структур маркетингу на промислових
підприємствах. Уточнено систему принципів розвитку
маркетингової діяльності завдяки введенню додаткових –
інноваційності,
пріоритетності,
оперативності
та
інформаційного забезпечення. Удосконалено порядок
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визначення й оцінки латентних факторів, що впливають
на організацію і розвиток маркетингової діяльності
промислових підприємств.

970. Юрченко В. В.
Управління трудовою мобільністю персоналу
промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Юрченко Валерія Валентинівна. – Х., 2008. – 252
с. – Бібліогр. : с. 234 – 252
Дисертація
присвячена
дослідженню
наукових
теоретичних та практичних аспектів управління трудовою
мобільністю персоналу промислових підприємств.
Обґрунтовано методичний підхід до стратегічного,
тактичного , оперативного управління трудовою
мобільністю персоналу. Виявлено провідні тенденції
функціонування світових ринків, що впливають на
трудову
мобільність
працівників
промислових
підприємств. Вдосконалено класифікацію
ризиків
трудової мобільності персоналу за ознаками походження
ризиків та результату їх настання , а також оцінку ризиків
трудової мобільності персоналу.

971. Якимова Л. П.
Економіко-математичне моделювання системи
актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Якимова Лариса
Петрівна. – Алчевськ, 2008. – 217 с. – Бібліогр. : с. 200 –
217
Дисертацію присвячено розробці та обґрунтуванню
теоретико-концептуальних положень і методичного
інструментарію моделювання еволюційної динаміки
пенсійних систем. Розроблено концепцію моделювання
еволюційної динаміки пенсійних систем, методологічні
положення актуарного моделювання солідарної системи
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування,
математичну
модель
динаміки
функціонування
накопичувальної
системи
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування та модель динаміки функціонування
дворівневої системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, комплекс прогнозно-аналітичних
моделей динаміки поширення недержавного пенсійного
забезпечення
(НПЗ).
Удосконалено
теоретикометодологічні положення циклічно-хвильового підходу до
аналізу та моделювання еволюційної динаміки пенсійних
систем .
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972. Яковенко К. В.
Організація управлінської діяльності жінки - керівника
на промисловому підприємстві : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.0 / Яковенко Катерина Віталіївна. – Х., 2008. – 276 с.
– Бібліогр. : с. 246 – 267
Дисертація присвячена вирішенню питань організації
управлінської
діяльності
жінки-керівника
на
промисловому підприємстві. У роботі досліджено
теоретичні
положення
сутності
та
організації
управлінської діяльності на промисловому підприємстві,
уточнено принципи управління персоналом, що
враховують гендерний аспект. Уточнено класифікацію
працюючих на підприємстві жінок та видів їх кар’єри,
визначено взаємозв’язок між ними. Проаналізовано
тенденції використання трудових ресурсів в Україні і
Харківській області, результати економічної діяльності
підприємств легкої промисловості та машинобудування з
урахуванням гендерного аспекту та чинники впливу на
вибір стилю управління жінки-керівника.

2009
973. Бєлєнцов В. М.
Методологія формування оптимальної структури
власності як основи економічного розвитку України : дис.
... док. екон. наук : 08.00.03 / Бєлєнцов Володимир
Миколайович. – Донецк , 2009. – 434 с. – Бібліогр. : с. 376 –
408
Методологічно обґрунтована оптимальна структура
власності як основи стійкого й ефективного економічного
розвитку України та концептуальні засади її формування.
Встановлено
закономірність
взаємозв'язку
станів
рівноваги між виробництвом і споживанням із циклічним
розвитком макроекономічної системи та її структури.
Доведено необхідність розподілу колективних форм
присвоєння на часткову та сумісну власність трудових
колективів.

974. Бєляєва Н. Є.
Управління організаційними змінами підприємства : дис.
... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бєляєва Наталія Євгеніївна.
– Х., 2009. – 282 с. – Бібліогр. : с. 264 – 282
У дисертації розроблено пропозиції з управління
організаційними змінами підприємства (на прикладі
машинобудівних).
Розроблено
класифікацію
організаційних змін підприємства за рахунок додатково
запропонованих та обґрунтованих класифікаційних ознак
з позицій необхідності управління ними. Удосконалено
технологію
дослідження
процесів
управління
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організаційними змінами за рахунок поетапного аналізу
їх статики та динаміки. Дістали подальшого розвитку
концепція управління організаційними змінами, яку
розширено
на
основі
розробленого
комплексу
стратегічних заходів та аналітичного інструментарію
відповідно до об’єктів організаційних змін, засобів їх
реалізації – рефреймінгу, реструктуризації, ревіталізації,
оновлення і доведення необхідності
та доцільності
виокремлення
–
оцінювання
стану
готовності
підприємства до організаційних змін.

975. Боркова Н. В.
Оцінювання результатів діяльності менеджерів
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Боркова Наталія Володимирівна. – Х., 2009. –
272 с. – Бібліогр.: с. 252 – 272
В дисертації розроблено пропозиції з управління
діяльністю керівників середнього ріння управління на
промислових підприємств (на прикладі машинобудівних).
Запропоновано удосконалене визначення управлінської
діяльності з урахуванням її об’єктивно-суб’єктивної
сутності, удосконалено класифікації цілей управлінської
діяльності
за
рахунок
доведення
необхідності
використання додаткових ознак щодо можливостей
менеджерів формувати і змінювати цілі з урахуванням
власних
інтересів;стратегії
управління
діяльністю
менеджерів підприємства за додатково обґрунтованими
ознаками – «пріоритет реалізації» , «досягнуті
результати», «лояльність».

976. Вороніна О. О.
Управління фінансовим результатом промислового
підприємства : дис. ... канд. екон. наук / Вороніна
Олександра Олександрівна – Х., 2009. – 233 с. – Бібліогр. :
с. 217 – 233
Дисертаційна робота присвячена подальшому розвитку
теоретичних положень і методичного забезпечення,
спрямованих на вдосконалення аналізу фінансового
результату
підприємств
машинобудівної галузі
промисловості. Визначено сутність поняття «фінансовий
результат» та розкрито зміст управління фінансовим
результатом.
Досліджено
динаміку
фінансового
результату підприємств машинобудування , чинники
впливу на сталість фінансових результатів і відповідної
структури витрат підприємств машинобудування.

977. Врода Ю. Ф.
Оцінка та формування стратегічних напрямів розвитку
потенціалу машинобудівного підприємства : дис. ... канд.
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екон. наук : 08.00.04 / Врода Юрій Федорович. – Х., 2009. –
280 с. – Бібліогр. : с. 262 – 280
Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесу
оцінки та формування стратегічних напрямів розвитку
потенціалу машинобудівного підприємства в сучасних
умовах розвитку економіки України. Визначено, що
потенціал машинобудівного підприємства є ключовим
чинником, який дає можливість визначити процес
формування конкурентних переваг машинобудівних
підприємств відповідно до умов конкурентної боротьби.

978. Гавкалова Н. Л.
Формування соціально-економічного механізму
ефективності менеджменту персоналу : дис. ... док. екон.
наук : 08.00.04 / Гавкалова Наталія Леонідівна. – Х., 2009. –
572 с. – Бібліогр. : с. 537 – 572
Дисертацію присвячено розробці науково-теоретичних,
методологічних та методичних основ формування
соціально-економічного
механізму
ефективності
менеджменту
персоналу.
Сформовано
концепцію
ефективності
менеджменту персоналу, основу якої
складає Парето-оптимальність; побудовано соціальноекономічний механізм ефективності
менеджменту
персоналу і модель багаторівневого управління, що
забезпечує функціонування зазначеного механізму.
Встановлено
тенденції
розвитку машинобудівних
підприємств.

979. Каляка С. В.
Управління стійким функціонуванням підприємства суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 / Каляка Сергій Вікторович. – Х.,
2009. – 231 с. – Бібліогр. : с. 218 – 231
Дисертаційна робота присвячена комплексу питань,
пов’язаних із вирішення проблеми забезпечення стійкого
функціонування підприємств, які працюють з зовнішніми
ринками збуту. Визначено теоретичні та методичні
основи
забезпечення
стійкого
функціонування
підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Проаналізовано та проранжировано за ступенем
небезпечності впливу на стійке функціонування
підприємства чинник зовнішнього та внутрішнього
середовища.

980. Карпець О. С.
Моделі управління інноваційною діяльністю регіону :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Карпець Ольга
Сергіївна. – Х., 2009. – 268 с.– Бібліогр. : с. 244 – 268
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У дисертації розглядається актуальна проблема
розробки комплексу економіко-математичних моделей
управління інноваційною діяльністю регіону. Проведено
аналіз статистичних даних та існуючих підходів до
управління інноваційною діяльністю, що дозволило
зробити висновок про існування певних недоліків
управління. У дисертаційному дослідженні розроблено
механізм управління інноваційною діяльністю регіону, що
побудований на основі використання моделей оцінки і
аналізу інноваційного потенціалу та результатів
інноваційної діяльності регіонів, який дозволяє на відміну
від існуючих моделей враховувати особливості
регіонального інноваційного розвитку при прийнятті
рішень щодо управління інноваційною діяльністю в
регіоні.

981. Котлик А. В.
Управління конкурентоспроможністю підприємства на
основі процесного підходу : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Котлик Андрій Валерійович. – Х., 2009. – 343 с. –
Бібліогр.: с. 310 – 343
Дисертація присвячена питанням, пов’язаним із
розвитком науково-теоретичних положень, розробкою та
обґрунтуванням методичних і практичних рекомендацій
щодо управління конкурентоспроможністю підприємства.
Визначено зміст категорій «конкурентоспроможність
підприємства» і «конкурентоспроможність бізнеспроцесу», уточнено перелік властивостей та доповнено
існуючу
класифікацію
конкурентоспроможності
підприємства.
Удосконалено
підхід
до
аналізу
конкурентоспроможності підприємства.

982. Лаврова Ю. В.
Організація і оцінка управлінської діяльності на
підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лаврова
Юлія Володимирівна. – Х., 2009. – 289 с. – Бібліогр. : с.
270 – 289
У дисертації узагальнено тенденції розвитку в
організації управлінської діяльності на підприємстві, під
якими слід розуміти процеси прогресивних якіснокількісних змін (перетворень) у статичній структурі і
динамічному процесі управління підприємством, що
сприяють підвищенню результативності та ефективності
здійснення
управлінської
діяльності.
Визначено
передумови переходу від функціональної структуризації
управління до провесно-орієнтованої , проаналізовано
доцільність даного переходу. Класифіковано управлінські
бізнес-процеси. Обґрунтовано принципи, яких необхідно
дотримуватися при організації та функціонуванні
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провесно-орієнтованої
підприємством.

структури

управління

983. Лаптєв В. І.
Регулювання діяльності органів управління акціонерного
товариства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лаптєв
В'ячеслав Ігорович. – Х., 2009. – 258 с. – Бібліогр. : с. 240 –
258
У
дисертації
визначено
теоретичні
засади
корпоративного управління , його основні характерні
ознаки . Розглянуто основи нормативно-правового
регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні.
Визначено принципи управління , які відображають
особливості менеджменту акціонерного товариства,
враховуючи інтереси власників і керівників. За рахунок
аналізу складових уточнено поняття «система управління
акціонерним товариством». Обґрунтовано необхідність
формування наглядової ради як стратегічної складової
системи
управління
корпорації.
Виявлено
та
проаналізовано чинники , які впливають на ефективність
діяльності наглядової ради.

984. Лебідь О. В.
Управління капіталом підприємства на основі
узгодженості його складових : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Лебідь Олеся Вікторівна. – Х., 2009. – 326 с. –
Бібліогр. : с. 300 – 326
Дисертацію присвячено розвитку науково-теоретичних
положень, удосконаленню та розробці
методичних
підходів і практичних рекомендацій щодо управління
капіталом підприємства на основі узгодженості його
складових
та
підвищення
ефективності
його
функціонування. Для цього вдосконалено визначення
поняття капіталу підприємства, уточнено його структуру
завдяки
врахуванню
фізичної,
фінансової
та
інтелектуальної складових, визначено кругообіг як
системну організацію капіталу, доповнено перелік
системних властивостей.

985. Лола Ю. Ю.
Управління матеріальними ресурсами на підприємстві
(логістичний та реінжиніринговий підхід) : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 / Лола Юлія Юріївна. – Х., 2009. – 263
с. – Бібліогр. : с. 244 – 263
У роботі розкрито структуру категорії «матеріальні
ресурси підприємства» з урахуванням трьох її змістовних
аспектів руху: натурально-речовинного, вартісного та
соціально-економічного,
що
визначає
напрями
удосконалення
управління ресурсами. Обґрунтовано
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сумісність логістики, реінжинірингу бізнес-процесів і
контролінгу, на основі яких запропоновано інтегральну
систему
управління
матеріальними
ресурсами.
Розроблено методичний підхід щодо формування
організаційної структури управління матеріальними
ресурсами на основі реінжинірингу. Представлено
комплексну систему показників для вимірювання
успішності виділених логістичних бізнес-процесів.

986. Ніколаєв І. В.
Моделювання стійкості функціонування тваринницьких
комплексів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ніколаєв
Ігор Володимирович. – Кіровоград, 2009. – 231 с. –
Бібліогр. : с. 218 – 231
У дисертаційній роботі
запропоновано комплекс
економіко-математичних моделей оцінки й аналізу
стійкості функціонування тваринницьких комплексів,
який включає системно-динамічну модель аналізу та
прогнозування ринкової кон’юнктури, структурну та
імітаційну моделі тваринницького комплексу, побудовані
за допомогою апарату теорії автоматичного управління
системами.
Розроблено
моделі
оптимізації
функціонування тваринницьких комплексів на основі
логістичного підходу та інформаційно-аналітичну
систему прийняття управлінських рішень.

987. Новікова М. В.
Управління підготовчим етапом реструктуризації
промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Новікова Марія Володимирівна. – Х., 2009. – 246
с. – Бібліогр. : с. 226 – 246
Дисертація присвячена розробці теоретичного та
методичного забезпечення управління підготовчим
етапом реструктуризаційного процесу на промислових
підприємствах. Визначено, що реструктуризація є
найбільш
комплексною
та
глибокою
формою
трансформації, яка містить у собі комбінацію перетворень
у формі модернізації, реінжинірингу й реорганізації.
Розроблено структурно-логічну модель реструктуризації
промислового підприємства, яка сполучає в собі основні
елементи реструктуризаційного процесу. Обґрунтовано
теоретичні
основи
проектного
управління
реструктуризацією на основі критеріїв, принципів та
параметрів проекту реструктуризації.

988. Пилипенко А. А.
Організація управління інтеграційним розвитком
суб'єктів господарювання : дис. ... док. екон. наук : 08.00.04
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/ Пилипенко Андрій Анатолійович. – Х., 2009. – 598 с. –
Бібліогр. : с. 552 – 598
Дисертацію присвячено теоретико-методологічному
обґрунтуванню
концепції
організації
управління
розвитком
промислових
підприємств.
Розширене
розуміння поняття інтегрована структура бізнесу та
означене позиціювання
суб’єктів господарювання в
межах розробленого континууму інтеграційних форм.
Інтеграцію зведено до накладення системи інтеграційних
обмежень на діяльність підприємств. Інтеграційний
розвиток в свою чергу підпорядковано ре конфігуруванню
складу учасників інтеграційних структур та перегляду
параметрів інтеграційних обмежень.

989. Поспєлов О. М.
Організація логістичного управління діяльністю
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Поспєлов Олександр Михайлович. – Х., 2009. – 279 с. –
Бібліогр. : с. 264 – 279
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню й
розробці
методичного
забезпечення
організації
логістичного управління діяльністю підприємства та
формування
відповідних
механізмів. На
основі
дослідження стану логістичного управління вироблено
концептуальні положення щодо його організації та
реорганізації. Доведено потребу провадження механізмів :
організації логістичного управління та логістичного
управління
діяльністю
підприємства.
Розроблено
технологію розрахунку рівня розвитку логістичного
потенціалу.

990. Прокопішина О. В.
Управління економічною безпекою
зовнішньоекономічної діяльності підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 / Прокопішина Олена
Вікторівна. – Х., 2009. – 300 с. – Бібліогр. : с. 281 – 300
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних з
управлінням
економічною
безпекою
зовнішньоекономічної
діяльності
промислового
підприємства. Для цього уточнено розуміння змісту
поняття «економічна безпека підприємства», визначено
групи носіїв загроз економічній безпеці ЗЕД.
Удосконалено теоретичний підхід до управління
економічною
безпекою
діяльності
підприємства;
методичний підхід до комплексного оцінювання
економічної безпеки підприємства та систему показників,
що використовуються для обґрунтування управлінського
рішення щодо виходу підприємства на нові зарубіжні
ринки.
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991. Прокоф'єва С. В.
Моделі управління процесом доставки вантажів :
економічний аспект : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 /
Прокоф'єва Світлана Вікторівна. – Х., 2009. – 182 с. –
Бібліогр. : с. 168 – 182
Дисертаційна робота присвячена розробці моделей
управління процесом транспортного обслуговування
торговельної мережі на основі принципів логістики
підприємствами,
що
виробляють
швидкопсувну
продукцію, та доставляють її клієнтам власним
транспортом. Особлива увага приділяється забезпеченню
доставки «чітко в строк». Розроблена концептуальна
схема управління надійністю поставок з урахуванням
інтересів постачальника та споживачів.

992. Ріпка Д. О.
Управління організаційно-економічним розвитком
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Ріпка Дар'я Олександрівна. – Х., 2009. – 271 с. –
Бібліогр. : с. 251 – 271
У дисертації обґрунтовано теоретичні положення з
управління
організаційно-економічним
розвитком
промислових підприємств, уточнено його визначення
,перелік принципів побудови системи управління
організаційно-економічним
розвитком
великого
машинобудівного
підприємства,
сформовано
та
обґрунтовано структуру системи управління, розроблено
методичні рекомендації з оцінювання її ефективності,
запропоновано методичний підхід щодо визначення рівня
готовності промислового підприємства до організаційноекономічного розвитку, розроблено методичні положення
з визначення динаміки його активності, сформовано
методичні положення з координації управлінських дій в
процесі
організаційно-економічного
розвитку
машинобудівних підприємств.

2010
993. Баранников В. В.
Синтез моделей підтримки прийняття рішень при
управлінні оборотними активами підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.11 / Баранников Віталій
Володимирович. – Х., 2010. – 206 с. – Бібліогр.: с. 192 –
206
В дисертаційній роботі розроблено комбіновану
імітаційно-оптимізаційну модель кругообігу оборотних
активів на основі об’єднання оптимізаційних та
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імітаційних моделей і паралельного їхнього застосування.
Удосконалено метод планування й прогнозування
кругообігу оборотних активів на великих промислових
підприємствах з використанням комбінованої імітаційнооптимізаційної моделі кругообігу оборотних активів.

994. Захарова О. В.
Моделювання макроекономічних процесів в умовах
нестаціонарного середовища : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.11 / Захарова Ольга Володимирівна. – Х., 2010. – 228
с. – Бібліогр. : с. 204 – 228
У дисертаційній роботі розроблено концептуальноінструментальний базис моделювання макроекономічних
процесів з урахуванням нестаціонарного середовища, що
базується на системі взаємопов’язаних механізмів та
економіко-математичних
моделей,
який
дозволяє
проводити якісні розрахунки та підвищувати ефективність
управлінських дій. Побудовано модель типізації
макроекономічних
процесів;
сформовано
систему
індикаторів не стаціонарності , до якої віднесено такі
характеристики як біфуркаційність , фрактальність,
циклічність, популяційність , ентальпійність та стійкість;
визначено кількісні моделі їх оцінки.

995. Карпов Л. М.
Прийняття управлінських рішень на підприємстві з
урахуванням податкових ризиків : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Карпов Леонід Миколайович. – Х., 2010. – 321 с.
– Бібліогр. : с. 300 – 321
Дисертацію
присвячено
вирішенню
науковопрактичного завдання щодо прийняття управлінських
рішень на машинобудівному підприємстві з урахуванням
податкових ризиків. Досліджено теоретичне підґрунтя і
розкрито значення терміна «податковий ризик». У
дисертації обґрунтовано, що податковий ризик є
сукупністю окремих проявів декількох більш загальних
ризиків:
фінансового,
комерційного
(ділового),
операційного, законодавчого, адміністративного.

996. Куссий М. Ю.
Моделювання динаміки ціни на Forex з використанням
фрактальності та волатильності ринку : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.11 / Куссий Михайло Юрійович. – Х., 2010. –
192 с. – Бібліогр. : с. 176 – 192
У дисертаційній роботі розглянуто фрактальність та
волатильність
- важливі характеристики складних
економічних систем, якими є ринки капіталу.
Запропоновано підхід до модельного аналізу та
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прогнозування динаміки трендів на ринках капіталу на
прикладі FOREX.

997. Лисенко Л. А.
Оцінка ефективності інноваційної діяльності
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Лисенко Людмила Анатоліївна. – Х., 2010. – 291
с. – Бібліогр. : с. 266 – 291
Дисертаційна робота присвячена питанням , пов’язаним
із розвитком науково-теоретичних положень , розробкою
та обґрунтуванням
методичних і практичних
рекомендацій щодо оцінки ефективності інноваційної
діяльності промислового підприємства. Досліджено
сутність
і
запропоновано
визначення
поняття
«інноваційна діяльність підприємства» з урахуванням
спрямованості інноваційної діяльності на досягнення
трьох взаємопов’язаних цілей: отримання економічного та
інших ефектів, підвищення конкурентоспроможності
підприємства та забезпечення його розвитку.

998. Матвієнко-Біляєва Г. Л.
Контролінг логістичної діяльності підприємства : дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 / Матвієнко-Біляєва Галина
Леонідівна. – Х., 2010. – 268 с. – Бібліогр. : с. 245 – 268
Дисертацію
присвячено
розвитку
теоретикометодичних засад, практичних рекомендацій щодо
здійснення
контролінгу
логістичної
діяльності
машинобудівних підприємств. Уточнено визначення
контролінгу як функції управління та обґрунтовано зміст,
структуру логістичної діяльності за її видами й систему
контролінгу логістичної діяльності з використанням
збалансованої системи показників. Наведено практичні
рекомендації щодо порівняльного аналізу видів
логістичної діяльності на підприємстві за допомогою
підконтрольних показників.

999. Мащенко М. А.
Підвищення ефективності праці засобами матеріальної
мотивації персоналу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Мащенко Марина Анатоліївна. – Х., 2010. – 287 с. –
Бібліогр. : с. 269 – 287
Дисертація присвячена дослідженню й обґрунтуванню
теоретичних положень та методичного забезпечення з
підвищення
ефективності
праці
персоналу
машинобудівних
підприємств засобами матеріальної
мотивації на підприємстві. Виявлено, що одним із засобів
підвищення ефективності праці персоналу є матеріальна
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мотивація, заробітна плата, визначення якої дістало
подальшого розвитку. Запропоновано класифікацію
факторів впливу за рівнями управління (державний,
колективний, підрозділу, особистий) на ефективність
праці на підприємстві.

1000. Міцкевич Н. А.
Мотивація робітників основного виробництва на
підприємствах машинобудівного комплексу : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 / Міцкевич Наталя Альгірдасівна. –
Х., 2010. – 291 с. – Бібліогр. : с. 264 – 291
Дисертацію присвячено теоретичним дослідженням і
розробці методичного забезпечення мотивації робітників
основного
виробництва
на
машинобудівних
підприємствах. У роботі розкрито зміст і сутність
категорії «мотивація робітників основного виробництва»,
визначено роль нематеріальної і матеріальної мотивації в
управлінні працею робітників основного виробництва
машинобудівного підприємства. Досліджено сутність
видів мотивації.

1001. Назарова С. О.
Управління дистанційною трудовою діяльністю
персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
/ Назарова Світлана Олександрівна. – Х., 2010. – 280 с. –
Бібліогр. : с. 258 – 280
Дисертаційне дослідження присвячено вирішенню
комплексу питань щодо розвитку теоретичного й
методичного забезпечення управління дистанційною
трудовою діяльністю (ДТД) персоналу підприємства. У
дисертації уточнено визначення поняття «процес ДТД»,
подано
узагальнену
класифікацію
видів
ДТД,
сформульовано концептуальні положення з управління
ДТД персоналу, визначено й класифіковано за корисністю
фактори успішності ДТД професіоналів і фахівців,
розроблено методичний підхід до оцінювання готовності
працівників до ДТД, на основі використання якого
згруповано професіоналів і фахівців вітчизняних
підприємств машинобудування .

1002. Нечепуренко А. І.
Оцінка та управління розвитком соціального капіталу
виробничої організації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Нечепуренко Андрій Ігоревич. – Х., 2010. – 339 с. –
Бібліогр. : с. 323 – 339
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню й
розробці методичного та організаційного забезпечення
управління
розвитком
соціального
капіталу
машинобудівного підприємства. У роботі розглянута роль
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соціального капіталу підприємства серед інших
різновидів капіталу.
Обґрунтовано
понятійнокатегоріальне забезпечення дослідження соціального
капіталу. Розроблені методичні основи якісно-кількісної
оцінки соціального капіталу як нематеріальної категорії
на базі комплексу принципів оцінки та управління
розвитком соціального капіталу.

1003. Нікіфорова О. В.
Моделі діагностики регіональних ринків праці : дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.11 / Нікіфорова Ольга
Володимирівна. – Х., 2010. – 226 с. – Бібліогр. : с. 209 –
226
У
дисертації
запропоновано
структуру
та
функціональні
завдання
системи
діагностики
регіонального ринку праці. Розроблено комплекс
економіко-математичних
моделей
діагностики
регіонального ринку праці, що підтримує моделі оцінки та
аналізу стану регіональних ринків праці за ієрархічною
системою індикаторів стану регіонального ринку праці,
реалізує діагностику стану ринку за непрямими ознаками,
включає моделі діагностики адаптивних властивостей
регіональних ринків праці та дозволяє обґрунтовано
здійснити вибір сценаріїв регулювання регіональних
ринків праці залежно від діагнозу.

1004. Новікова М. М.
Методологічне забезпечення системи управління
трудовим потенціалом промислових підприємств : дис. ...
док. екон. наук : 08.00.04 / Новікова Марина Миколаївна. –
Х., 2010. – 594 с. – Бібліогр. : с. 552 – 594
Дисертацію присвячено розробленню методології
системи управління трудовим потенціалом промислових
підприємств,
що
ґрунтується
на
уточненому
категоріально-понятійному апараті, концепції системи
управління , методах вимірювання та оцінювання
трудового потенціалу. Розроблена концептуальна модель
системи управління ТПП включає цілі та завдання
управління ТПП; функції та інструменти управління ТПП;
принципи та методи управління ТПП; процес управління
ТПП; ресурсне і організаційне забезпечення управління
ТПП.

1005. Піддубна Л. І.
Теоретико-методологічне забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності підприємства : дис. ... док. екон.
наук : 08.00.04 / Піддубна Людмила Іванівна. – Х., 2010. –
446 с. – Бібліогр. : с. 408 – 446
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Дисертацію
присвячено
розробці
теоретикометодологічного
забезпечення
міжнародної
конкурентоспроможності
підприємства
в
умовах
глобалізації конкуренції
й транзитивного стану
економіки . Обґрунтовано системну концепцію
і
розроблено
системнопраксеологічну
модель
міжнародної конкурентоспроможності підприємства на
підставі розширення й уточнення об’єкта та предмета
дослідження до координат системи міжнародної
економічної діяльності підприємства та її результативного
континууму.

1006. Писаревська Г. І.
Управління кадровим потенціалом на підприємстві : дис.
... канд. екон. наук : 08.00.04 / Писаревська Ганна Іллівна. –
Х., 2010. – 305 с. – Бібліогр.: с. 283 – 305
Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних
положень і розробці практичних рекомендацій щодо
управління кадровим потенціалом на промислових
підприємствах. У роботі визначено теоретичні засади
управління кадровим потенціалом на підприємстві;
розкрито сутність понять «трудовий потенціал» та
«кадровий потенціал», що дозволило уточнити їх зміст.
Удосконалено
теоретичні
положення
управління
кадровим потенціалом команди проекту. Обгрунтовано
функції кадрової служби в умовах посилення проектної
організації на підприємстві.

1007. Попов О. Є.
Формування системи корпоративного управління
акціонерними товариствами машинобудування : дис. ...
док. екон. наук : 08.00.04 / Попов Олександр Євгенійович.
– Х., 2010. – 528 с. – Бібліогр. : с. 481 – 528
У
роботі
теоретично
обґрунтовано
основні
концептуальні положення, що є основою для сучасного
наукового
осмислення
феномену корпоративізму.
Розглянуто економічну сутність і передумови формування
корпоративних відносин (КВ) в акціонерному товаристві
(корпорації).
Розроблено
схему
внутрішніх
взаємозв’язків та змістовно охарактеризовано понятійнокатегоріальний
апарат
предметної
сфери
корпоративістики.

1008. Романченко О. М.
Формування маркетингових комунікацій у
зовнішньоекономічній діяльності машинобудівного
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Романченко Олена Миколаївна. – Х., 2010. – 203 с. –
Бібліогр. : с. 190 – 203
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Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню
та вдосконаленню нових методичних підходів і
практичних
рекомендацій
щодо
формування
маркетингових комунікацій у зовнішньоекономічній
діяльності машинобудівного підприємства. У роботі
узагальнено існуючі підходи до визначення поняття
«маркетингові комунікації у зовнішньоекономічній
діяльності підприємства»; проведено теоретичний аналіз
засад процесу формування маркетингових комунікацій на
підприємстві; уточнено процес формування лояльності
закордонних
організованих
споживачів
продукції
машинобудівного підприємства.

1009. Сергієнко О. А.
Моделі стратегічного розвитку виробничо-економічних
систем : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сергієнко
Олена Андріанівна. – Х., 2010. – 297 с. – Бібліогр. : с. 275 –
297
У дисертації розглядається актуальна проблема
розробки комплексу економіко-математичних моделей
стратегічного розвитку виробничо-економічних систем
(ВЕС). Проведений аналіз існуючих підходів та
статистичних даних до проблеми стратегічного розвитку
ВЕС дозволив зробити висновок про існування певних
недоліків
управління
та
підтвердив
об’єктивну
необхідність та актуальність побудови комплексу моделей
оцінки та аналізу стратегічного розвитку ВЕС.

1010. Сігаєва Т. Є.
Інформаційна взаємодія підприємства з суб'єктами
зовнішнього середовища в процесі інвестування : дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 / Сігаєва Тетяна Євгеніївна. – Х.,
2010. – 267 с. – Бібліогр. : с. 246 – 267
Дисертацію присвячено обґрунтуванню і подальшому
розвитку
теоретичних
і
методичних
положень
інформаційної взаємодії підприємств машинобудівної
галузі з інвесторами в процесі реального інвестування.
Визначено особливості та уточнено види моделей
інформаційної взаємодії підприємства з суб’єктами
зовнішнього середовища в процесі інвестування,
обґрунтовано необхідність їх використання; уточнено
окремі концептуальні положення інформаційної взаємодії
промислових підприємств із зовнішнім середовищем в
процесі інвестування .

1011. Фесенко І. А.
Управління корпоративним пенсійним фондом на
промисловому підприємстві : дис. ... канд. екон. наук :
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08.00.04 / Фесенко Інна Анатоліївна. – Х., 2010. – 278 с. –
Бібліогр. : с. 260 – 278
У дисертації розвинуто теоретичні положення щодо
недержавного
пенсійного
забезпечення
завдяки
уточненню поняття «корпоративний пенсійний фонд»,
формулюванню передумов до створення системи
корпоративного пенсійного забезпечення, класифікації
принципів управління КПФ. Проведено фінансовоекономічний аналіз КПФ «Стирол». Виявлено фактори
готовності працівників до участі у КПФ та рівень
готовності підприємств до його створення. Рівень
задоволеності
соціально-трудовою
сферою
для
працівників-учасників КПФ запропоновано оцінювати за
допомогою системи показників оцінювання.

1012. Хряпіна І. С.
Управління витратами підприємства на маркетингові
комунікації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Хряпіна
Інна Сергіївна. – Х., 2010. – 289 с. – Бібліогр. : с. 268 – 289
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню та
вдосконаленню методичних підходів з управління
витратами підприємства легкої промисловості на
маркетингові комунікації
за функціями управління
планування та контролю. У досліджені уточнено
класифікацію витрат підприємства на маркетингові
комунікації та визначено сутність управління такими
витратами. Виявлено особливості підприємств-виробників
споживчих товарів легкої промисловості, які слід
враховувати при їх комунікаціях із суб’єктами ринку.
Проведено аналіз методичних підходів до планування,
контролю маркетингових комунікаційних витрат таких
підприємств.

1013. Чаговець Л. О.
Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки
підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Чаговець
Любов Олексіївна. – Х., 2010. – 279 с. – Бібліогр. : с. 259 –
279
Дисертаційну роботу присвячено актуальній проблемі
оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства. У
роботі запропоновано комплекс економіко-математичних
моделей оцінки та аналізу економічної безпеки
підприємства, який містить моделі оцінки економічної
безпеки підприємства та її складових, а також моделі їх
взаємодії, моделі вибору домінантних загроз економічній
безпеці підприємства із внутрішнього середовища та
оцінки впливу макрозагроз на економічну безпеку
підприємства, нейронечітку модель ідентифікації класу
економічної безпеки підприємства та моделі оцінки
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взаємодії операційних витрат та
економічної безпеки підприємства.

загального

рівня

1014. Шведун В. О.
Формування та розподіл рекламного бюджету
фармацевтичного підприємства : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Шведун Вікторія Олександрівна. – Х., 2010. –
250 с.- Бібліогр. : с. 233 – 250
Запропоновано організаційне забезпечення формування
та
розподілу
сукупного
рекламного
бюджету
підприємства, визначено основні принципи формування
рекламного бюджету підприємства, визначено основні
принципи формування рекламного бюджету; сформовано
методичні положення його формування, з урахуванням
очікуваного рівня доходу від реалізації продукції;
розроблено комплекс економіко-математичних моделей
визначення перспективного доходу від реалізації
продукції підприємства; побудовано модель оптимізації
розподілу коштів рекламного бюджету між рекламними
засобами
прямого та непрямого впливу на основі
використання апарату динамічного програмування;
уточнено зміст поняття «узагальнений медіа-план
підприємства».

1015. Штереверя А. В.
Формування збалансованої системи показників оцінки
діяльності підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
/ Штереверя Альона Володимирівна – Х., 2010. – 249 с. –
Бібліогр. : с. 233 – 249
Дисертацію
присвячено
розвитку
теоретикометодичних засад формування збалансованої системи
показників (ЗСП) оцінки діяльності підприємства. У
дисертації удосконалено перелік принципів формування
системи
показників
для
оцінювання
діяльності
підприємства. Конкретизовано чотири складові ЗСП як
інструменту управління: фінансову, маркетингову,
внутрішніх бізнес-процесів, якості та розвитку персоналу
у системі соціально-економічних показників діяльності
підприємства. Розроблено методичні рекомендації щодо
оцінювання діяльності підприємств, логіка процедур яких
передбачає
впровадження
сучасного
інструменту
управління на підприємстві – збалансованої системи
показників.

1016. Яхкінд В. П.
Планування маркетингового потенціалу підприємства :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Яхкінд Вікторія
Павлівна. – Х., 2010. – 282 с. – Бібліогр. : с. 270 – 282
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Дисертацію
присвячено
розвитку
теоретичних
положень і методичного забезпечення планування
маркетингового потенціалу промислового підприємства в
умовах мінливого ринкового середовища. У роботі
уточнено зміст категорії «маркетинговий потенціал»,
визначено економічну сутність, особливості та умови
здійснення маркетингової діяльності підприємства.
Обґрунтовано склад і дано характеристику дії факторів
формування маркетингового потенціалу підприємства,
що зумовлюють стан та спрямованість розвитку
конкурентних переваг; запропоновано підхід до
систематизації факторів формування маркетингового
потенціалу підприємства на основі побудови мереживної
структурної моделі.

2011
1017. Азізова, К. М.
Управління капіталом підприємства на засадах
контролінгу : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
І.М. Чмутова / К. М. Азізова ; Азізова Катерина
Михайлівна. – Х., 2011. – 307 с. – Бібліогр.: с. 272-307
У дисертації удосконалено: методичний підхід до
формування
системи
підконтрольних
показників
функціонування капіталу підприємства, що відрізняється
від існуючих використанням додатково запропонованих
критеріїв: методичний підхід до проведення бенчмаркінгу
функціонування капіталу підприємства, особливістю
якого є виділення як критеріїв узагальнюючих
таксономічних показників фізичної, фінансової та
інтелектуальної складових капіталу, що дозволяє
виявляти недоліки у його функціонуванні та розробляти
пропозиції щодо їх усунення.

1018. Ачкасова, О. В.
Удосконалення визначення стратегії підприємства в
умовах кризи на основі збалансованої системи показників :
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Л.М.
Малярець / О. В. Ачкасова ; Ачкасова Оксана Вікторівна. –
Х., 2011. – 339 с. – Бібліогр.: с. 314-339
Узагальнено основні теоретичні положення щодо
обөрунтування стратегій підприємства в умовах кризи,
зокрема на основі ЗСП; уточнено зміст ЗСП як
інструменту визначення стратегії виходу вітчизняного
машинобудівного підприємства з кризи; розкрито
особливості стимулювання управлінського персоналу та
працівників структурних підрозділів підприємства як
основної передумови реалізації його стратегії в умовах
кризи;
запропоновано
методичне
забезпечення
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визначення стратегії виходу підприємства з кризи на
основі ЗСП та стратегічного аналізу зовнішнього і
внутрішнього середовища підприємства; розроблено
технологію
каскадування
ЗСП
вітчизняних
машинобудівних підприємств на рівень управлінського
персоналу та структурних підрозділів.

1019. Березіна, О. Ю.
Соціальна відповідальність корпорацій в системі
соціально-трудових відносин : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.07; Наук. кер. І.Л. Сазонець / О. Ю. Березіна ;
Березіна Олена Юріївна. – Черкаси, 2011. – 292 с. –
Бібліогр.: с. 263-292
Удосконалено:
визначення
поняття
соціальної
відповідальності корпорацій, відмінність якого полягає у
розгляді соціальної відповідальності як соціальноекономічного інституту, що функціонує як відкрита
система взаємодії корпорації та її стейкхолдерів;
визначення дивідендної політики корпорації, яка, на
відміну від існуючих, спрямована на оптимізацію
споживаної та капіталізованої частин прибутку з метою
врахування інтересів зацікавлених сторін і сталого
розвитку корпорації та є інструментом її соціальної
відповідальності,
складовою
партиципативної
організаційної культури і корпоративного управління;
методичний підхід до визначення якісного стану
соціальної відповідальності корпорацій в системі
соціально-трудових відносин.

1020. Берест, М. М.
Формування санаційної стратегії підприємства в
сучасних умовах господарювання : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. О.В. Раєвнєва / М. М. Берест ; Берест
Марина Миколаївна. – Х., 2011. – 325 с. – Бібліогр.: с. 308325
Обөрунтовано необхідність удосконалення процедур
санації й відновлення платоспроможності українських
підприємств на основі аналізу макроекономічних
показників розвитку економіки України та практики
законодавчого регулювання процесів банкрутства;
уточнено зміст санації як економічної категорії та
упорядковано її класифікаційні ознаки, здійснено
системний аналіз існуючих підходів, методів та моделей
проведення; уточнено зміст санаційної стратегії
підприємства та визначено основні елементи її те
ретичного підөрунтя; розроблено методичний підхід до
формування
санаційної
стратегії
промислового
підприємства, що функціонує в умовах прояву кризових
явищ; обгрунтовано систему показників оцінки стану
середовища функціонування підприємства.
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1021. Бихова, О. М.
Управління торговими марками на підприємствах легкої
промисловості : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук.
кер. В.Г. Щербак / О. М. Бихова ; Бихова Олена
Михайлівна. – Х., 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 210-224
Удосконалено: зміст поняття «торгова марка»,
відмінність якого полягає в уявленні її як сукупності двох
складових: товарного знака, який виконує функцію
ідентифікації продукту, і зовнішніх атрибутів й активів
марки, які з’являються в результаті певних управлінських
дій відносно марочного товару, що дозволяє застосувати
функціональний підхід до управління торговою маркою;
методичне забезпечення діагностування етапу життєвого
циклу торгової марки («розвиток», «стабілізація»,
«угасання»), що, на відміну від існуючого, базується на
розробці типових умов і шкали результатів визначення
ЕЖЦТМ з метою вибору оптимальної стратегії
подальшого розвитку торгової марки підприємства легкої
промисловості; синтезований підхід до управління
торговою маркою підприємства.

1022. Власенко, Т. А.
Забезпечення ефективності менеджменту персоналу за
рахунок управління трансакційними витратами : дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Н.Л. Гавкалова
/ Т. А. Власенко ; Власенко Тетяна Анатоліївна. – Х.,
2011. – 251 с. – Бібліогр.: с. 232-251
Вперше доведено взаємозалежність між рівнем
ефективності менеджменту персоналу та обсягом
трансакційних витрат на досліджуваних машинобудівних
підприємствах,
що
дозволило
встановити
таке:
збільшення сукупних трансакційних витрат сприяє
підвищенню рівня ефективності менеджменту персоналу.
Удосконалено процедуру визначення рівня ефективності
менеджменту
персоналу
шляхом
класифікації
підприємств на основі кластерного аналізу, відмінність
якої полягає у виділенні факторів, що узагальнюють
часткові показники таких складових ефективності
менеджменту персоналу, як: економічна, соціальнопсихологічна, виробничо-організаційна, витрат на
персонал і нематеріальних активів.

1023. Голуб, Ю. О.
Кредитна складова фінансового забезпечення діяльності
суб'єктів господарювання : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.08; Наук. кер. Л.В. Дікань / Ю. О. Голуб ; Голуб
Юлія Олександрівна. – Х., 2011. – 261 с. – Бібліогр.: с. 245261
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Проаналізовано об’єктивні передумови розвитку
досліджень, пов’язаних з формуванням трудового
потенціалу
управлінського
персоналу;
уточнено
понятійний апарат щодо формування колективного
трудового
потенціалу
управлінського
персоналу;
з’ясовано сутність та зміст соціалізації соціальнотрудових відносини як інструменту формування і
розвитку
трудового
менталітету
управлінського
персоналу; розроблено методичний підхід до діагностики
трудового менталітету управлінського персоналу;
узагальнено методичні засади оцінювання передумов і
факторів формування та розвитку трудового менталітету
управлінського персоналу та виконано аналіз їх стану.

1024. Голубєва, Т. В.
Формування колективного трудового потенціалу
управлінського персоналу з урахуванням його трудового
менталітету : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
Л.О. Сасіна / Т. В. Голубєва ; Голубєва Тетяна
Володимирівна. – Х., 2011. – 268 с. – Бібліогр.: с. 245-268
Проаналізовано об’єктивні передумови розвитку
досліджень, пов’язаних з формуванням трудового
потенціалу
управлінського
персоналу;
уточнено
понятійний апарат щодо формування колективного
трудового
потенціалу
управлінського
персоналу;
з’ясовано сутність та зміст соціалізації соціальнотрудових відносини як інструменту формування і
розвитку
трудового
менталітету
управлінського
персоналу; розроблено методичний підхід до діагностики
трудового менталітету управлінського персоналу;
узагальнено методичні засади оцінювання передумов і
факторів формування та розвитку трудового менталітету
управлінського персоналу та виконано аналіз їх стану.

1025. Дзеніс, О. О.
Обгрунтування стратегії фінансування розвитку
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
Ю.Є. Холодна / О. О. Дзеніс ; Дзеніс Олексій
Олександрович. – Х., 2011. – 253 с. – Бібліогр.: с. 233-253
Визначено зміст, місце та роль стратегії фінансування
розвитку в управлінні підприємством; виявлено
особливості побудови стратегії фінансування розвитку
підприємства та її взаємозв’язку з іншими складовими
фінансової стратегії; визначено тенденції розвитку
промислових
підприємств України; обөрунтовано
фактори, що впливають на формування фінансових
конкурентних переваг (ФКП) та фінансово-економічного
потенціалу підприємства (ФЕПП); узагальнено методичне
забезпечення обөрунтування стратегій фінансування
розвитку підприємств та управління його фінансовим
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забезпеченням; розроблено модель оцінки ФЕПП з
урахуванням впливу внутрішніх факторів на його
формування.

1026. Діоба, А. В.
Формування організаційного механізму забезпечення
продуктивної зайнятості персоналу : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.04; Наук. кер. М.М. Новікова / А. В. Діоба ;
Діоба Альбіна Валентинівна. – Х., 2011. – 288 с. –
Бібліогр.: с. 263-288
Удосконалено методичні положення щодо формування
організаційного механізму забезпечення продуктивної
зайнятості персоналу, відмінність яких полягає у
визначенні напрямів поліпшення стану забезпечення
продуктивної зайнятості відповідно до його належності до
певного якісного рівня з урахуванням взаємодії таких
складових елементів організаційного механізму, як
цілепокладання, організаційне та ресурсне забезпечення,
принципи, функції, завдання, методи та інструменти;
методичне забезпечення прогнозування нормативної
кількості персоналу підприємства, відмінність якого від
існуючих полягає в моделюванні на основі нелінійного
оцінювання впливу умов формування «відмінного» стану
забезпечення
продуктивної
зайнятості
персоналу
промислових підприємств на його кількість.

1027. Єпіфанова, М. А.
Система валютного регулювання в Україні в умовах
лібералізації фінансових ринків : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.08; Наук. кер. О.В. Козьменко / М. А. Єпіфанова ;
Єпіфанова Марина Анатоліївна. – Суми, 2011. – 194 с. –
Бібліогр.: с. 169-187
Вперше обөрунтовано структурно-логічну побудову
системи валютного регулювання шляхом: формалізації її
цілей, завдань, функцій, принципів, інструментів,
обөрунтування суб’єктно-об’єктних взаємозв’язків в
межах державної та ринкової складових механізму
валютного регулювання, обөрунтування основних напрямків впливу світової фінансової архітектури на
національну систему валютного регулювання, визначення
взаємозв’язків системи валютного регулювання з іншими
складовими валютної політики (валютний контроль,
нормативне та інформаційне забезпечення, валютне
планування та прогнозування). Це дозволило підтвердити
гіпотезу, що системність процесу валютного регулювання
вимагає: узгодження державного та ринкового механізмів
регулювання
валютних
відносин;
забезпечення
адаптивності та оперативної їх реакції на зміну тенденцій
лібералізації світових фінансових ринків.
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1028. Завгородня, О. С.
Стратегії розвитку висококваліфікованих працівників
машинобудівного підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. О.І. Пушкар / О. С. Завгородня ;
Завгородня Ольга Сергіївна. – Х., 2011. – 378 с. – Бібліогр.:
с. 352-378
Удосконалено:
комплекс
стратегій
розвитку
висококваліфікованих працівників, що відрізняється від
існуючих додатковим виділенням таких обөрунтованих
елементів: основного припущення, мотивів та цінностей,
порядку реалізації функцій розвитку персоналу,
залучених ресурсів та можливих ризиків; положення
концептуальної
моделі
стратегічного
розвитку
висококваліфікованих працівників, що, на відміну від
існуючих, пов'язують стратегію підприємства із
стратегією розвитку висококваліфікованого персоналу
через наміри щодо ключових компетенцій підприємства,
формують підходи до обөрунтованого вибору стратегій та
оцінку ефектів від їх впровадження.

1029. Кайнова, Т. В.
Соціально-економічна ефективність кадрового
менеджменту : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
Н.Л. Гавкалова / Т. В. Кайнова ; Кайнова Тетяна
Володимирівна. – Х., 2011. – 243 с. – Бібліогр.: с. 227-243
Визначено сутність поняття «соціально-економічна
ефективність кадрового менеджменту»; виокремлено
складові соціально-економічної ефективності кадрового
менеджменту; обөрунтовано роль розвитку персоналу у
процесі
забезпечення
соціальноекономічної
ефективності кадрового менеджменту; виконано оцінку
рівня соціально-економічної ефективності кадрового
менеджменту та проаналізовано фактори впливу на неї;
удосконалено методичний підхід до визначення рівня
соціальноекономічної
ефективності
кадрового
менеджменту; запропоновано механізм забезпечення
соціально-економічної
ефективності
кадрового
менеджменту.

1030. Корват, О. В.
Формування системи забезпечення пруденційного
нагляду за діяльністю зі страхування життя : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. Н.М. Внукова
/ О. В. Корват ; Корват Олена Валеріївна. – Х., 2011. – 316
с. – Бібліогр.: с. 278-316
Вперше
введено
в
науковий
обіг
поняття
“діагностичний моніторинг” у пруденційному нагляді для
позначення процесу систематичного спостереження за
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рівнем стійкості страховиків і страхового ринку з
використанням діагностичних методів оцінювання для
раннього
попередження
загроз
та
своєчасного
корегування
страхової
діяльності.
Удосконалено:
структуризацію інструментарію пруденційного нагляду,
відмінність якої полягає в розподілі превентивних,
діагностичних
та
оздоровчих
інструментів
за
спрямованістю їх наглядової оцінки та регуляторного
впливу на причини ризиків і фактори їх пом’якшення, що
дозволяє
збалансовувати
нормативно-правове
та
методичне забезпечення пруденційного нагляду на основі
оцінки ризиків, зокрема за діяльністю зі страхування
життя.

1031. Котиш, О. М.
Оцінка інвестиційної вартості підприємства : дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Л.М. Сушко
/ О. М. Котиш ; Котиш Олена Миколаївна. – Х., 2011. – 236
с. – Бібліогр.: с. 216-236
Уточнено визначення поняття «інвестиційна вартість
підприємства» з урахуванням змісту, мети й учасників
процесу оцінки; запропоновано й обөрунтовано критерії
вибору
методів
оцінки
інвестиційної
вартості
промислового підприємства; систематизовано і доповнено
класифікацію факторів формування інвестиційної вартості
підприємства на основі аналізу стану і динаміки ключових
внутрішніх
і
зовнішніх
факторів
формування
інвестиційної вартості підприємств машинобудівної
галузі України; розроблено методичні положення щодо
оцінки впливу зовнішніх факторів на формування і
величину інвестиційної вартості машинобудівного підприємства; запропоновано методичний підхід до
комплексної
оцінки
інвестиційної
вартості
машинобудівного підприємства.

1032. Курінний, О. В.
Управління розвитком організаційної структури
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
Л.О. Українська / О. В. Курінний ; Курінний Олександр
Володимирович. – Х., 2011. – 258 с. – Бібліогр.: с. 241-258
Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності
реструктуризації та зміст)' процесу планування розвитку
організаційної структури підприємства; визначено
передумови
здійснення
організаційних
змін
на
машинобудівних підприємствах; розроблено методичний
підхід до вибору форм і методів реструктуризації в
процесі розвитку організаційної структури підприємства;
удосконалено
послідовність
планування
розвитку
організаційної структури підприємства; розроблено
методичне забезпечення розробки та проведення
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організаційних змін на машинобудівному підприємстві;
обөрунтовано склад і структуру системи показників для
планування та оцінки результатів діяльності стратегічних
господарських підрозділів підприємства.

1033. Латишева, І. Л.
Управління формуванням структури капіталу
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
І.В. Журавльова / І. Л. Латишева ; Латишева Інна
Леонідівна. – Х., 2011. – 274 с. – Бібліогр.: с. 251-274
Удосконалено методичний підхід до визначення
раціональної структури капіталу підприємства, що, на
відміну від існуючих, базується на знаходженні
співвідношення
інтелектуального,
фінансового
та
речового капіталу з використанням методу аналізу
ієрархій відповідно до таких критеріїв: максимізація
вартості
підприємства,
підвищення
рівня
його
рентабельності та дохідності, зниження ризику та
мінімізація вартості капіталу підприємства; процедуру
формування системи показників аналізу структури
капіталу підприємства, відмінність якої від існуючих
полягає у врахуванні показників інтелектуальної
складової капіталу, асиметрії інформації і лага часу, а
також у визначенні й виборі найбільш впливових
показників на структуру капіталу на основі кореляційнорегресійного аналізу.

1034. Литовченко, І. В.
Розвиток професійної компетентності управлінського
персоналу : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07; Наук. кер.
М.С. Дороніна / І. В. Литовченко ; Литовченко Ірина
Володимирівна. – Х., 2011. – 274 с. – Бібліогр.: с. 256-274
Обөрунтувано та розроблено методичне забезпечення
розвитку професійної компетентності управлінського
персоналу промисловості в контексті побудови
когнітивного суспільства. Для цього в роботі було
вирішено такі завдання: обөрунтовано протиріччя
теоретичного та практичного розвитку професійної
компетентності персоналу промислових підприємств у
сучасних умовах; визначено зміст поняття «професійна
компетентність управлінського персоналу», розкрито
особливості та доведено доцільність комплексного
поєднання освітніх технологій для розвитку її особистішої
складової; здійснено аналіз зовнішнього та внутрішнього
середовища розвитку професійної компетентності
управлінського персоналу підприємств промисловості.
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1035. Мажник, Л. О.
Формування технології управління персоналом
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. М.М. Новікова / Л. О. Мажник ;
Мажник Лідія Олександрівна. – Х., 2011. – 303 с. –
Бібліогр.: с. 278-303
Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності
понять
«технологія управління» та
«технологія
управління персоналом підприємства»; визначено місце
технології управління персоналом у системі управління
промисловим підприємством та уточнено взаємозв’язки її
складових; виявлено тенденції зміни характеристик
персоналу промислових підприємств та ринку праці як
зовнішнього
середовища
його
формування
і
запропоновано технологію аналізу структури їх
персоналу;
обөрунтовано
технологію
управління
персоналом
через
визначення
залежності
результативності
діяльності
підприємства
від
характеристик персоналу; запропоновано методичні
положення щодо формування складових технології
управління персоналом підприємства.

1036. Мозгова, Л. О.
Оцінка та удосконалення якості корпоративного
управління підприємством : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. І.П. Отенко / Л. О. Мозгова ; Мозгова
Лариса Олександрівна. – Х., 2011. – 309 с. – Бібліогр.: с.
287-309
Уточнено визначення поняття «якість корпоративного
управління». Удосконалено технологію аналізу якості
корпоративного управління, що включає поетапний аналіз
стану корпоративного управління та факторів якості,
оцінку її складових. Дістала подальшого розвитку
концепція «зацікавлених сторін» за рахунок виділення
«гармонізації» як ключової властивості системи
взаємовідносин суб’єктів корпоративного управління,
щодосягається шляхом розробки та реалізації комплексу
заходів щодо запобігання виникненню конфліктів,
підтримки інформаційної прозорості, навчання
членів
наглядової ради та розвитку їх професійних
здатностей.
Запропоновано
методичні підходи
до оцінки інформаційної прозорості корпоративного
управління, можливості виникнення корпоративного
конфлікту та дієвості наглядової ради, що формуються на
основі застосування експертного методу для розрахунку
відповідного індексу.
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1037. Найпак, Д. В.
Управління організаційними змінами в забезпеченні
розвитку підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04;
Наук. кер. Т.І. Лепейко / Д. В. Найпак ; Найпак Денис
Валерійович. – Х., 2011. – 232 с. – Бібліогр.: с. 212-232
Удосконалено методичний підхід до визначення впливу
організаційних змін на рівень розвитку машинобудівних
підприємств, відмінністю якого від існуючих є виявлення
характеру організаційних змін (зміни у використанні
оборотного капіталу, у фінансових результатах діяльності,
в управлінні персоналом, у використанні основних
фондів, в інвестиційно-виробничій діяльності та в
управлінні матеріальними запасами) та визначення рівня
розвитку
підприємств
на
основі
інтегрального
таксономічного коефіцієнта, який узагальнює результативні показники діяльності підприємства.

1038. Небилиця, О. А.
Управління кар'єрним зростанням персоналу
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
М.М. Новікова / О. А. Небилиця ; Небилиця Олена
Анатоліївна. – Х., 2011. – 272 с. – Бібліогр.: с. 254-272
Уточено визначення поняття «кар’єрне зростання
персоналу» в сучасних умовах; удосконалено систему
управління КЗП промислового підприємства; узагальнено
та диференційовано фактори, що впливають на КЗП;
проаналізовано основні тенденції КЗП в Україні та на
машинобудівних підприємствах Харківської області;
обөрунтовано методичний
підхід
до виявлення
пріоритетних факторів, які впливають на КЗП з
урахуванням можливого виду кар’єри; розроблено
Методичні положення щодо оцінки рівня КЗП
машинобудівних підприємств; запропоновано процедуру
визначення залежності між КЗП та результативністю
діяльності підприємства.

1039. Попова, Л. М.
Теоретичне і методичне забезпечення стратегічного
планування в умовах диверсифікації діяльності
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
В.М. Гриньова / Л. М. Попова ; Попова Лілія
Миколаївна. – Х., 2011. – 297 с. – Бібліогр.: с. 277-297
Удосконалено склад стратегічної карти діяльності
підприємства, що на відміну від існуючих, передбачає три
аспекти: фінансовий - з виділенням стратегії
диверсифікації; клієнтський і внутрішніх процесів, до
якого включено аспект навчання й розвитку, що
відповідає особливостям проведення диверсифікації;
методичний
підхід
до
комплексної
оцінки
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функціонування промислових підприємств в умовах
диверсифікації, відмінність якого полягає у виділенні
часткових
показників,
що
характеризують
диверсифікацію діяльності підприємства за такими
сферами: фінансова, виробнича, трудова, інноваційноінвестиційна, маркетингова, з узагальненням в інтегральні
показники методом таксономії; методичні положення
щодо розподілу ресурсів підприємства, які, на відміну від
існуючих, базуються на єдиному критерії максимального
їхнього використання в таких сферах діяльності, як
фінансова, виробнича, трудова, інноваційно-інвестиційна,
маркетингова з використанням методу аналізу ієрархій з
метою
забезпечення
ефективного
проведення
диверсифікації та вибору її виду - пов’язана чи
непов’язана.

1040. Преображенська, О. С.
Формування компетенцій корпоративного управління на
основі знань підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. І.П. Отенко / О. С. Преображенська ;
Преображенська Олена Сергіївна. – Х., 2011. – 270 с. –
Бібліогр.: с. 251-270
Уточнено
визначення
поняття
«компетенції
корпоративного
управління»;
проведено
аналіз
становлення концепції розвитку знань підприємства;
обөрунтовано виділення управлінських компетенцій в
системі корпоративного управління підприємства як
ключових; визначено умови формування компетенцій
корпоративного управління та оцінено фактори
формування управлінських компетенцій машинобудівних
підприємств;
проаналізовано
взаємодію
процесів
організаційного навчання та розвитку компетенцій
машинобудівних підприємств; розроблено методичний
підхід до оцінювання компетенцій корпоративного
управління підприємства; запропоновано процедуру
вибору способу формування та розвитку компетенцій
корпоративного управління підприємства.

1041. Птащенко, О. В.
Маркетингова підтримка товарної інноваційної політики
промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. Г.О. Холодний / О. В. Птащенко ;
Птащенко Олена Валеріївна. – Х., 2011. – 231 с. – Бібліогр.:
с. 211-231
Удосконалено методичні положення щодо формування
маркетингової підтримки товарної інноваційної політики,
що на відміну від існуючих, базуються на концепції
інтегрованого маркетингу, враховують визначення рівня
інноваційного розвитку і впливу факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища, що дозволяє формувати
389

стратегію впровадження товарної інновації; методичний
підхід до визначення можливості впровадження маркетингової підтримки товарної інноваційної політики;
організаційне
забезпечення
управління
лояльним
сприйняттям
споживачем
інноваційної
продукції
підприємства, що на відміну від існуючого, об’єднує у
цілісний маркетинговий комплекс сучасні методи
маркетингових досліджень та оцінку рівня інноваційної
активності підприємства. Запропонований підхід дозволяє
скоротити цикл сприйняття споживачем товарної
інновації.

1042. Рудак, С. М.
Оцінка ефективності управління активами недержавного
пенсійного фонду : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук.
кер. Н.М. Внукова / С. М. Рудак ; Рудак Сергій
Михайлович. – Х., 2011. – 185 с. – Бібліогр.: с. 167-185
Уперше розроблено методичний підхід до оцінки
ефективності
управління
активами
недержавного
пенсійного фонду на основі формалізації ієрархії цілей
його діяльності, показників оцінки рівня їх досягнення та
значимості для покращення пруденційного державного
нагляду за суб’єктами ринку недержавного пенсійного
забезпечення та спрощення процесу прийняття рішення
щодо
вибору
фінансової
установи
клієнтом.
Удосконалено методичний підхід до оцінки ліквідності
НПФ як складової ефективності управління активами,
відмінністю якого є врахування динаміки фінансових
потоків пенсійного фонду, що зумовлюється віковим
складом учасників та структурою активів інвестиційного
портфеля;
методичні
рекомендації
до
оцінки
платоспроможності НПФ.

1043. Руденко, Г. Р.
Оцінка ефективності логістичної діяльності на
машинобудівних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. Т.О. Колодізєва / Г. Р. Руденко ;
Руденко Ганна Ростиславівна. – Х., 2011. – 272 с. –
Бібліогр.: с. 256-272
Удосконалено методичний підхід до визначення впливу
на ефективність логістичної діяльності внутрішніх та
зовнішніх
факторів
логістичного
середовища
машинобудівного підприємства; методичні положення з
оцінки
ефективності
логістичної
діяльності
машинобудівних підприємств, що на відміну від існуючих
враховують особливості машинобудівної галузі в
часткових
показниках:
ефективності
виробничої
діяльності, продуктивності капіталу (через оборотність
запасів),
ефективності
складської
діяльності,
продуктивності
енергоносіїв
(через
використання
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енергоносіїв при складському зберіганні запасів),
надійності постачальницької діяльності, надійності
збутової діяльності, об’єднаних методом таксономії в
інтегральний показник; організаційне забезпечення
проведення
комплексного
аналізу
ефективності
логістичної діяльності на машинобудівному підприємстві.

1044. Семенченко, А. В.
Розвиток системи нормування праці фахівців в
промисловості : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07; Наук.
кер. Г.В. Назарова / А. В. Семенченко ; Семенченко Андрій
Володимирович. – Х., 2011. – 280 с. – Бібліогр.: с. 263-280
Розроблено науково-методичний підхід до застосування
норм праці в системі матеріального стимулювання
фахівців промислових підприємств при розрахунку
надбавок за трудові досягнення залежно від визначеної
трудомісткості виконаних ними робіт за певний проміжок
часу (сумарного місячного фонду корисного робочого
часу фахівців), співставленої з граничним (мінімальним)
місячним фондом робочого часу. Удосконалено
класифікацію трудових процесів фахівців у промисловості
введенням окремого виду процесів - «інформаційних
трудових процесів фахівців» - за
існуючими
класифікаційними ознаками «характер предмета і
продукту праці» та «функціональний поділ праці між
працівниками»,
а
також доповненням існуючої
класифікації трудових процесів всіх категорій працівників
новими класифікаційними ознаками «рівень використання
комп’ютерної техніки» та «частка розумової праці».

1045. Серпухов, М. Ю.
Управління комерціалізацією інноваційного продукту
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
Л.І. Піддубна / М. Ю. Серпухов ; Серпухов Максим
Юрійович. – Х., 2011. – 227 с. – Бібліогр.: с. 193-227
У дисертації було вирішено такі завдання: визначити й
уточнити сутність, виділити ключові ознаки поняття
«комерціалізація інноваційного продукту підприємства»;
розробити концептуальну модель і функціональнорезультативну
декомпозицію
процесу
управління
комерціалізацією інноваційного продукту підприємства;
визначити ключові фактори впливу на ефективність
управління комерціалізацією інноваційного продукту
вітчизняних
підприємств
машинобудування,
обөрунтувати основні напрямки його розвитку; розробити
методичне забезпечення вибору стратегії ціноутворення
на інноваційну продукцію підприємства; удосконалити
методичний підхід до вибору адаптивної моделі
управління комерціалізацією інноваційного продукту
підприємства.
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1046. Синюгіна, Н. В.
Фінансовий моніторинг в системі взаємодії суб'єктів
господарювання на фінансових ринках : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.08; Наук. кер. Л.В. Дікань / Н. В. Синюгіна ;
Синюгіна Наталія Вікторівна. – Х., 2011. – 243 с. –
Бібліогр.: с. 228-243
В роботі поставлено та вирішено такі завдання:
уточнити визначення та зміст фінансового моніторингу,
на основі чого вдосконалити його класифікацію;
узагальнити інструментарій фінансового моніторингу;
визначити напрями фінансового моніторингу, спрямовані
на
розкриття
системної
взаємодії
суб’єктів
господарювання на фінансових ринках; проаналізувати
можливості виходу суб’єктів господарювання реального
сектору економіки, а саме промисловості на різні
сегменти фінансового ринку; дослідити основні
результати банківської діяльності щодо взаємодії
суб’єктів господарювання на ринку кредитних ресурсів;
визначити стан та можливості діяльності суб’єктів
господарювання промисловості на ринку цінних паперів.

1047. Щербак, О. В.
Удосконалення ризик-менеджменту діяльності
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. О.М. Ястремська / О. В. Щербак ;
Щербак Олена Віталіївна. – Х., 2011. – 209 с. – Бібліогр.: с.
196-209
Узагальнено концептуальні підходи до визначення
сутності економічних ризиків та системи управління
ними; уточнено класифікацію ризиків з додатковим їх
групуванням, що є істотним для підприємств хімікофармацевтичної промисловості; запропоновано створення
підрозділу з управління економічними ризиками з
урахуванням
особливостей
підприємств
хімікофармацевтичної галузі на основі розмежування
функціональних обов’язків працівників; виявлено
особливості
функціонування
системи
управління
ризиками й основні тенденції діяльності підприємств
хіміко-фармацевтичної
промисловості;
розроблено
програму
контролю
за
діяльністю
хімікофармацевтичного підприємства з метою виявлення нових
ризиків, їх комбінованої оцінки та картографування;
розроблено методичний підхід до визначення найбільш
ймовірного
ризикового
випадку
для
хімікофармацевтичного підприємства з використанням системи
підтримки прийняття управлінських рішень.
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1048. Ястремська, О. О.
Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання
іміджу промислового підприємства : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.04; Наук. кер. В.С. Пономаренко
/ О. О. Ястремська ; Ястремська Олеся Олександрівна. – Х.,
2011. – 257 с. – Бібліогр. с. 238-257
Узагальнено
основні
концептуальні
положення
інформаційної взаємодії промислових підприємств із
зовнішнім середовищем в процесі господарювання;
визначено основні складові іміджу підприємств, уточнено
його функції та класифікацію; розроблено пропозиції
щодо переліку та сутнісного наповнення розділів
економічного обөрунтування з формування й управління
підвищенням іміджу підприємства на основі узагальнення
існуючого
методичного
забезпечення;
визначено
тенденції
перебігу
процесів
господарювання
в
промисловості України, Харківського регіону та на
досліджуваних машинобудівних підприємствах, виявлено
особливості їх інформаційної взаємодії та чинники впливу
на формування й управління іміджем; удосконалено
методичний підхід до оцінювання іміджу промислового
підприємства за об’єктивною складовою на основі
потенційно-ресурсного підходу.

1049. Яценко, В. В.
Формування збутової політики підприємства в умовах
розвитку інформаційних технологій : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.04; Наук. кер. В.Г. Щербак / В. В. Яценко ;
Яценко Валентина Володимирівна. – Х., 2011. – 228 с. –
Бібліогр.: с. 215-228
У дисертації було поставлено і вирішено такі завдання:
узагальнити теоретичні підходи до змісту окремих
складових збутової політики підприємств за допомогою
сучасних
інформаційних
технологій;
розвинути
понятійний апарат у сфері формування збутової політики
підприємств за допомогою використання електронної
комерції, уточнити поняття «електронний збут»; розкрити
теоретичні, методологічні й законодавчі основи
функціонування електронної комерції на ринках збуту
України; удосконалити структуру взаємозв'язків моделей
електронної комерції; проаналізувати маркетингову
діяльність та привабливість електронних ринків збуту для
вітчизняних виробників продукції легкої промисловості
та виконати діагностику їх товарної, цінової, збутової
політики; уточнити зміст збутової політики підприємства
з використанням інформаційних технологій.
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1050. Афанасенко, М. В.
Рейтингова оцінка діяльності банків та їх підрозділів :
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. І.М. Чмутова
/ М. В. Афанасенко ; Афанасенко Марина Валеріївна. – Х.,
2012. – 204 с. – Бібліогр.: с. 154-169
Уточнено определение понятия «рейтинг», предложено
понимать его как комплексную сравнительную оценку
деятельности экономической системы с целью принятия
решений, которая базируется на финансовой отчетности и
экспертных оценках. Определен категориальный аппарат
рейтинговой деятельности, который включает: объект
рейтингования, субъект рейтингования, рейтинговую
методику, рейтинговую оценку и рейтинговую шкалу.
Выделены принципы управления на основе рейтинговых
оценок, соблюдение которых является необходимым
условием для существования в банке системы управления
на основе рейтинговых оценок. В их состав входят:
принцип объективности, достоверности, прозрачности,
обоснованности и целенаправленности.

1051. Бардадим, О. І.
Мотивація креативності новаторів у промисловості : дис.
... канд. екон. наук: 08.00.07; Наук. кер. Т.О. Резнікова
/ О. І. Бардадим ; Бардадим Ольга Ігорівна. – Х., 2012. –
269 с. – Бібліогр.: с. 193-212
Дисертація містить результати теоретичних і
практичних досліджень актуальних аспектів мотивації
креативності новаторів у промисловості. В результаті
проведених досліджень запропоновано концептуальні
положення мотивації креативності новаторів на базі
аналізу їх компетентності, що враховують ключову роль
внутрішньої мотивації. Здійснено аніліз стану ринку праці
новаторів в Україні й закордоном та узагальнено існуючі
методи мотивації креативності новаторів. Удосконалено
класифікацію новаторів з виділенням нового критерію рівня їх компетентності. Створено інструмент практичної
їх оцінки - модель компетенцій, що включає 6 кластерів
компетенцій, а також шкали їх оцінювання.

1052. Боярська, М. О.
Управління інноваційними процесами на промислових
підприємствах : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук.
кер. Т.І. Лепейко / М. О. Боярська ; Боярська Марія
Олександрівна. – Х., 2012. – 243 с. – Бібліогр.: с. 196-211
У роботі уточнено сутність інноваційних процесів,
встановлено її співвідношення з іншими категоріями
теорії інновацій; узагальнено основні підходи до
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управління інноваційними процесами на підприємстві та
визначено підсистеми системи управління ними;
обөрунтовано складові моделі інноваційного процесу
промислового підприємства; виявлено тенденції розвитку
інноваційних процесів в Україні в цілому та на
машинобудівних підприємствах зокрема; удосконалено
процедуру аналізу інноваційних процесів та методичний
підхід до оцінки їхньої інтенсивності на машинобудівних
підприємствах; розроблено методичні положення щодо
побудови моделі управління інноваційними процесами
підприємства; сформовано інструментарій прийняття
рішень при прогнозуванні розвитку інноваційних
процесів на промислових підприємствах.

1053. Бутенко, Д. С.
Оцінка результативності інноваційної діяльності
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
В.М. Гриньова / Д. С. Бутенко ; Бутенко Дар'я Сергіївна. –
Х., 2012. – 228 с. – Бібліогр.: с. 179-194
Дисертацію присвячено обөрунтуванню та подальшому
розвитку теоретичних і методичних положень щодо
оцінки
результативності
інноваційної
діяльності
підприємства. Уточнено визначення результативності
інноваційної діяльності; розроблено методичний підхід до
оцінки інноваційної сприйнятливості підприємства, що
базується на визначенні груп показників інноваційної
сприйнятливості (виробничі, техніко-майнові, кадрові,
фінансові,
зовнішньоекономічної
та
інноваційної
діяльності) та узагальненні їх в інтегральний
таксономічний показник.

1054. Воліков, В. В.
Оцінка інтелектуального потенціалу підприємства : дис.
... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. В.О. Коюда
/ В. В. Воліков ; Воліков Володимир Володимирович. – Х.,
2012. – 345 с. – Бібліогр.: с. 169-196
Дисертація присвячена розвитку науково-теоретичних
положень, розробці та обөрунтуванню методичних і
практичних
рекомендацій
щодо
оцінювання
інтелектуального потенціалу (ІП) підприємства. Уточнено
сутність і запропоновано авторське визначення
«інтелектуального потенціалу підприємства» на основі
встановлених його взаємозв'язків та взаємозалежності зі
спорідненими
категоріями:
«людський
капітал
підприємства», «структурний капітал підприємства»,
«споживчий капітал підприємства», «інтелектуальна
власність підприємства», «інтелектуальний капітал
підприємства». На основі узагальнення теоретичних
підходів до оцінки ІП, інтелектуального капіталу та
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інтелектуальної власності обөрунтовано чотири основних
етапи процесу оцінки ІП підприємства.

1055. Волошко, Н. О.
Управління акціонерним капіталом промислового
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
Л.О. Українська / Н. О. Волошко ; Волошко Наталія
Олексіївна. – Х., 2012. – 266 с. – Бібліогр.: с. 195-219
У дисертаційній роботі визначено умови вибору джерел
формування акціонерного капіталу та обгрунтовано склад
параметрів порівняльної оцінки варіантів фінансування
розвитку AT з урахуванням особливостей корпоративних
відносин, які знаходять прояв у процесі управління
акціонерним капіталом; виявлено фактори формування
корпоративних відносин в AT промисловості України та
обөрунтовано
структуру
управлінської
системи
формування та використання акціонерного капіталу;
розроблено
методичний
підхід
до
визначення
стратегічних
потреб
корпоративних
підприємств
вітчизняної промисловості у залученні фінансових
ресурсів; розроблено методичні положення щодо
використання емісійних джерел відтворення акціонерного
капіталу з урахуванням вимог збереження розподілу
корпоративного
контролю
у AT;
обөрунтовано
рекомендації
щодо
формування
мотиваційного
забезпечення управління частками акціонерного капіталу
корпоративних підприємств промисловості.

1056. Гольтяєва, Л. А.
Моделі управління фінансовими ризиками
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11; Наук. кер.
О.Ю. Полякова / Л. А. Гольтяєва ; Гольтяєва Людмила
Анатоліївна. – Х., 2012. – 311 с. – Бібліогр.: с. 179-198
Проаналізовано структуру, елементний склад та
модельний базис системи управління фінансовими
ризиками підприємства; побудовано моделі формування
ознакового простору для оцінки фінансового стану
підприємства;
удосконалено
класифікацію
видів
фінансового ризику; розроблено моделі нечіткої
класифікації ступеня фінансового ризику, моделі
управління фінансовими ризиками підприємства, які
засновано на використанні апарату імітаційного
моделювання в рамках сценарного підходу; удосконалено
методи вибору антиризикових заходів.

1057. Дмитришин, Б. В.
Моделі оцінки продуктивності сучасних економічних
систем на основі балансових підходів : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.11; Наук. кер. В.Ф. Гамалій / Б. В. Дмитришин ;
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Дмитришин Богдан Васильович. – Х., 2012. – 256 с. –
Бібліогр.: с. 159-174
У дисертаційній роботі запропоновано комплекс
економіко-математичних моделей оцінки й аналізу
продуктивності сучасних економічних систем, який
базується на використанні балансових підходів.
Побудовані в умовах недостатності статистичної
інформації моделі міжгалузевого балансу регіону
передбачають поєднання безпосередньо отриманих даних
статистичної звітності та непрямий розрахунок
показників, за якими відсутня методика формування на
регіональному рівні.

1058. Дмитрусенко, К. О.
Моделювання взаємодії складових фінансового ринку
України : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11; Наук. кер. К.А.
Стрижиченко / К. О. Дмитрусенко ; Дмитрусенко
Костянтин Олегович. – Х., 2012. – 220 с. – Бібліогр.: с. 185201
У дисертаційній роботі запропоновано комплекс
економіко-математичних моделей оцінки й аналізу
продуктивності сучасних економічних систем, який
базується на використанні балансових підходів.
Побудовані в умовах недостатності статистичної
інформації моделі міжгалузевого балансу регіону
передбачають поєднання безпосередньо отриманих даних
статистичної звітності та непрямий розрахунок
показників, за якими відсутня методика формування на
регіональному рівні.

1059. Карпенко, Т. В.
Формування та використання кадрового потенціалу
національної економіки : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07;
Наук. кер. В.А. Федорова / Т. В. Карпенко ; Карпенко
Тетяна Валеріївна. – Х., 2012. – 249 с. – Бібліогр.: с. 208231
Досліджено теоретичні основи та уточнено поняття і
складові кадрового потенціалу національної економіки;
визначено характеристики кадрового потенціалу та
розроблено структурно-логічну модель його формування
та використання; проведено узагальнення особливостей та
тенденції формування та використання кадрового
потенціалу;
здійснено
класифікацію
факторів
макросередовища, що впливають та формування та
використання кадрового потенціалу.

1060. Кіпа, М. О.
Організаційно-методичне забезпечення реструктуризації
машинобудівного підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
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08.00.04; Наук. кер. Н.О. Москаленко / М. О. Кіпа ; Кіпа
Марина Олександрівна. – Х., 2012. – 232 с. – Бібліогр.: с.
210-232
Узагальнено напрями реструктуризації підприємства,
уточнено
зміст
її
організаційно-методичного
забезпечення. Обөрунтовано теоретичні положення щодо
формування організаційно-методичного забезпечення
реструктуризації. Виявлено тенденції перебігу процесів
реструктуризації на машинобудівних підприємствах
Харківського регіону та визначено інструменти її
здійснення. Визначено рівень змін фінансово-економічних
показників машинобудівних підприємств у ході їхньої
реструктуризації, характер і достатність змін, розроблено
методичні положення щодо оцінювання процесів
реструктуризації.

1061. Кожушко, О. В.
Управління захистом інтелектуального капіталу
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. В.Д. Понікаров / О. В. Кожушко ;
Кожушко Ольга Вікторівна. – Х., 2012. – 353 с. – Бібліогр.:
с. 215-238
Уточнено сутність і структуру інтелектуального
капіталу підприємства. Розроблено концептуальну модель
захисту інтелектуального капіталу
підприємства.
Запропоновано і розроблено комплекс методичного
забезпечення для діагностування рівня
захисту
інтелектуального капіталу
промислового
підприємства, в межах якого розраховано інтегральний
індикатор
загальної
оцінки
рівня
захисту
інтелектуального капіталу та визначено комплексний
індикатор
поелементної
оцінки
рівня
захисту
інтелектуального капіталу, а також сформовано
універсальну шкалу такої оцінки.

1062. Корсаков, Д. О.
Формування конкурентних переваг системи управління
персоналом промислового підприємства : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Г.В. Назарова
/ Д. О. Корсаков ; Корсаков Дмитро Олексійович. – Х.,
2012. – 217 с. – Бібліогр.: с. 198-217
Досліджено підходи до визначення управління
персоналом, сутність та складові системи управління
персоналом. Класифіковано конкурентні переваги, які
відображають специфіку різних підсистем системи
управління персоналом. Здійснено аналіз факторів, які
впливають на формування конкурентних переваг системи
управління персоналом, серед яких виокремлено фактори
за
ступенем
впливу.
Запропоновано
методичне
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забезпечення
комплексної
діагностики
системи
управління персоналом, яка дозволяє оцінити п
організаційну,
структурну
та
функціональну
збалансованість.

1063. Котелевська, Ю. В.
Формування маркетингової стратегії просування
банківських продуктів : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08;
Наук. кер. Т.І. Лепейко / Ю. В. Котелевська ; Котелевська
Юлія Вікторівна. – Х., 2012. – 237 с. – Бібліогр.: с. 177-193
Досліджено особливості маркетингу в банківській
сфері. Уточнено поняття «банківського продукту»,
запропоновано методичний підхід до формування
маркетингової стратегії просування банківських продуктів
на основі визначення рівня сприйняття споживачами
їхньої якості. Обөрунтовано методичне забезпечення
зростання лояльності завдяки системі стратегічних
альтернатив маркетингу. Побудовано модель залежності
фінансових показників діяльності банку від рівня довіри
споживачів.

1064. Криворучко, А. С.
Управління витратами на персонал як основа
забезпечення ефективності діяльності підприємства : дис.
... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Н.Л. Гавкалова
/ А. С. Криворучко ; Криворучко Альона Сергіївна. – Х.,
2012. – 283 с. – Бібліогр.: с. 184-211
Определена сущность управления затратами на
персонал путем обобщения основных свойств категорий
«управление затратами» и «затраты на персонал» - как
совокупность
последовательных
и
непрерывных
управленческих действий, непосредственно связанных с
расходами, возникающими в процессе функционирования
подсистем управления персоналом, целью которых
является обеспечение эффективности деятельности
предприятия.

1065. Курган, Н. В.
Управління господарською діяльністю підприємств
інноваційного типу розвитку : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. С.В. Лабунська / Н. В. Курган ; Курган
Наталя Володимирівна. – Х., 2012. – 342 с. – Бібліогр.: с.
202-235
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних з
управлінням господарською діяльністю машинобудівних
підприємств
у
напрямку
її
підпорядкування
систематичним процесам розробки, залучення та
комерціалізації прогресивних ідей для отримання
значущих конкурентних переваг, що є унікальними і
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складно відтворюються іншими учасниками ринку. Для
цього уточнено дефініцію інновації, розкрито поняття
«підприємство
інноваційного
типу
розвитку»,
удосконалено методичний підхід до комплексного
оцінювання інноваційних можливостей підприємства і
вибору відповідної стратегії інноваційного розвитку,
запропоновано методичний підхід до ранжування
інноваційних проектів за пріоритетністю із застосуванням
показника
інноваційного
маржинального
доходу,
вдосконалено
систему
показників
результатів
інноваційної діяльності, що передбачає оцінювання
фактичних і додаткових економічних ефектів, уточнено
розподіл обов'язків і відповідальності між підрозділами
організаційної структури підприємства.

1066. Малахов, В. А.
Збалансованість та узгодженість руху товарних та
фінансових потоків промислового підприємства : дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Л.В. Дікань
/ В. А. Малахов ; Малахов Валерій Андрійович. – Х.,
2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 207-224
На основе обобщения и анализа разных подходов к
рассмотрению движения товарных и финансовых потоков
уточнены сущность и содержание таких понятий как
«товарные потоки промышленного предприятия»,
«материальные потоки промышленного предприятия» и
«финансовые потоки промышленного предприятия».
Обобщены наиболее распространенные подходы, которые
используются
при
рассмотрении
взаимодействия
товарных и финансовых потоков предприятия с целью
определения
взаимозависимости
их
движения.
Обоснована значимость потокового подхода в раскрытии
взаимодействия потоков ресурсов предприятия.

1067. Малюкіна, А. О.
Оцінка якості трудового потенціалу : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.07; Наук. кер. Т.І. Лепейко / А. О. Малюкіна ;
Малюкіна Анастасія Олександрівна. – Х., 2012. – 247 с. –
Бібліогр.: с. 184-204
Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних
положень,
методичних
підходів
і
практичних
рекомендацій щодо оцінки якості трудового потенціалу та
її підвищення. Уточнено визначення поняття «трудовий
потенціал» відповідно з компетентнісним підходом.
Сформульовано узагальнену структуру якості трудового
потенціалу. Обөрунтовано і розроблено систему
показників оцінки якості трудового потенціалу, що
враховує якісні, кількісні характеристики і компетенції.
Запропоновано методичний підхід до оцінки якості
трудового потенціалу персоналу банку.
400

1068. Можевенко, Т. Ю.
Планування рекламних комунікацій промислових
підприємств : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
І.В. Чумаченко / Т. Ю. Можевенко ; Можевенко Тетяна
Юріївна. – Х., 2012. – 245 с. – Бібліогр.: с. 196-214
У роботі узагальнено теоретичні положення здійснення
процесу рекламних комунікацій виробників товарів
(послуг) із цільовими споживачами, а також теоретичні
аспекти медіапланування; систематизовано практичний
досвід планування та оцінювання ефективності рекламних
комунікацій підприємства; виявлено залежність рівня
охоплення цільової аудиторії при повтореннях рекламних
дій під час рекламних кампаній підприємства; розроблено
методичний підхід до визначення ймовірностей контакту
цільової аудиторії з різними медіакомбінаціями при
плануванні рекламних кампаній підприємства.

1069. Приварникова, І. Ю.
Управління використанням та оновленням основних
засобів підприємств машинобудування : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.04; Наук. кер. О.М. Сазонець
/ І. Ю. Приварникова ; Приварникова Ірина Юліївна. – Х.,
2012. – 239 с. – Бібліогр.: с. 187-216
У роботі узагальнено теоретико-методичні основи
сутності ОЗ як економічної категорії, удосконалено
класифікацію ОЗ за ознакою використання, досліджено
еволюцію основних теоретичних та науково-методичних
підходів до ефективного використання та оновлення ОЗ
підприємств.
Удосконалено
систему
управління
використанням та оновленням ОЗ підприємств,
проаналізовано
її
складові
на
підприємствах
машинобудування України – керовану та керуючу
підсистеми цієї системи, виділено чинники, які
унеможливлюють її ефективність.

1070. Сохацька, Г. В.
Управління конкурентоспроможністю продукції легкої
промисловості : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук.
кер. В.Г. Шинкаренко / Г. В. Сохацька ; Сохацька Ганна
Володимирівна. – Х., 2012. – 259 с. – Бібліогр.: с. 206-223
Дисертацію присвячено обөрунтуванню теоретичних
положень, розробці методичних підходів та практичних
рекомендацій щодо управління конкурентоспроможністю
продукції підприємств легкої промисловості. У роботі
визначено послідовність і зміст процесу формування
конкурентоспроможності
продукції;
обөрунтовано
складові системи управління конкурентоспроможністю
продукції та їх взаємодію з позицій системно401

функціонального підходу; запропоновано ієрархічне
структурування процесу функціонального забезпечення
планового рівня КСП.

1071. Тисячна, Ю. С.
Управління відтворювальними процесами підприємства :
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. І.М. Чмутова
/ Ю. С. Тисячна ; Тисячна Юнна Сергіївна. – Х., 2012. –
314 с. – Бібліогр.: с. 166-192
У дисертації визначено підсистеми системи управління
відтворювальними процесами підприємства, які необхідні
для управління цими процесами. У роботі запропонована
процедура визначення інтегральних показників оцінки
підсистем, що передбачає виокремлення відповідно до
особливостей їх функціонування двох груп інтегральних
показників: 1) інтегральні показники оцінки підсистем, які
запропоновано оцінювати кількісно на основі методу
таксономії, та 2) інтегральні показники оцінки підсистем,
які запропоновано розраховувати якісно з використанням
методів експертного оцінювання на основі адитивної
згортки.

1072. Тімонін, К. О.
Формування та ефективність використання бренду
промислового підприємства : дис. ... канд. екон.
наук:08.00.04; Наук. кер. О.М. Ястремська / К. О. Тімонін ;
Тімонін Костянтин Олександрович. – Х., 2012. – 278 с. –
Бібліогр.: с. 214-233
В дисертації визначено сутність бренду, уточнено його
класифікацію, обөрунтовано етапи процесу формування,
узагальнено методичне забезпечення до визначення
ефективності
використання
брендів
підприємств.
Проаналізовано макро- та мезоекономічні тенденції
господарювання промислових підприємств України та
Харківської області, визначено рівень впровадження ними
брендингу. Обөрунтовано складові оцінювання соціальноекономічної ефективності використання бренду за
запропонованою системою показників, розроблено
методичний підхід до комплексної кількісної оцінки
соціально-економічної
ефективності
бренду
промислового підприємства та технологію формування
цільової комплексної програми підвищення ефективності
його використання на великому машинобудівному
підприємстві.

1073. Ткачук, І. І.
Управління власністю корпоративних структур : дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Л.О. Українська
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/ І. І. Ткачук ; Ткачук Інна Ігорівна. – Х., 2012. – 254 с. –
Бібліогр.: с. 194-210
Дисертацію присвячено узагальненню, розвитку
теоретичних і методичних підходів та розробці
практичних рекомендацій щодо управління власністю
корпоративних структур
промисловості. Уточнено
визначення поняття «корпоративна структура» та
змістовне наповнення поняття «управління власністю».
Узагальнено
та
удосконалено
класифікацію
корпоративних
структур.
Визначено
тенденції
функціонування корпоративних структур в економіці
України в цілому та машинобудуванні зокрема.
Обөрунтовано показники ефективності управління
власністю корпоративних структур машинобудування.

1074. Файзулаєва, К. А.
Організація маркетингового аудиту на промисловому
підприємстві : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
Л.О. Українська / К. А. Файзулаєва ; Файзулаєва Каріна
Алієвна. – Х., 2012. – 252 с. – Бібліогр.: с. 192-208
Дисертацію
присвячено
питанням
розвитку
теоретичних і методичних положень, розробці науковопрактичних
рекомендацій
щодо
організації
маркетингового аудиту на промислових підприємствах. У
роботі уточнено поняття маркетингового аудиту, його
мету
та
завдання;
доповнено
класифікацію
маркетингового аудиту; визначено способи організації
маркетингового аудиту на підприємстві; виявлено
тенденції розвитку фармацевтичного ринку та управління
маркетинговою
діяльністю
на
підприємствах
фармацевтичної промисловості; узагальнено методи
фінансування та засоби контролю й аудиту маркетингової
діяльності на промислових підприємствах.

1075. Хвостенко, В. С.
Формування стратегій фінансового розвитку підприємств
промисловості : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук.
кер. О.М. Ястремська / В. С. Хвостенко ; Хвостенко
Владислав Сергійович. – Х., 2012. – 242 с. – Бібліогр.: с.
184-201
Дисертацію присвячено обөрунтуванню науковометодичних положень і розробленню практичних
рекомендацій щодо формування та оцінювання стратегій
фінансового розвитку підприємств промисловості. У
роботі проаналізовано сутність і уточнено визначення
поняття «стратегія фінансового розвитку підприємства».
Розроблено
теоретико-методичне
забезпечення
формування стратегій фінансового розвитку. Визначено
основні тенденції фінансового розвитку на мікро- та
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макроекономічному рівні. Дисертація містить методичний
підхід оцінки рівня фінансового розвитку підприємства та
модель оцінки якості прибутку, які є підөрунтям
запропонованого методичного забезпечення вибору та
формування СФРП, пропозиції з послідовності та сутності
формування її цілей та завдань. Розроблено методичний
підхід до комплексної оцінки СФРП.

1076. Чанкіна, І. В.
Моделі управління розвитком промислового
підприємства під впливом трансформаційних ефектів
національної економіки : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11;
Наук. кер. О.В. Раєвнєва / І. В. Чанкіна ; Чанкіна Ірина
Володимирівна. – Х., 2012. – 245 с. – Бібліогр.: с. 166-184
У дисертації досліджено актуальну проблему
управління розвитком промислового підприємства під
впливом
трансформаційних
ефектів
національної
економіки з використанням методів економікоматематичного моделювання. Проведено аналіз існуючих
підходів з управління розвитком промислового
підприємства та економічної ситуації довів існування
системної кризи в економіці України, що обумовлена
нестабільністю розвитку світової економіки, існуванням
структурних галузевих диспропорцій, низьким рівнем
потенціалу розвитку промислових підприємств та
орієнтацією економіки на імпорт.

1077. Челенко, Ю. В.
Формування та оцінювання маркетингових комунікацій
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. Г.В. Верещагіна / Ю. В. Челенко ;
Челенко Юрій Володимирович. – Х., 2012. – 211 с. –
Бібліогр.: с. 172-184
Дисертацію
присвячено
розвитку
теоретичних
положень і розробці методичного забезпечення
формування й оцінювання маркетингових комунікацій
промислового підприємства. У роботі уточнено
класифікацію
елементів
системи
маркетингових
комунікацій промислового підприємства; виявлено
недоліки використання існуючих моделей маркетингових
комунікацій на машинобудівних підприємствах, що
виготовляють продукцію промислового призначення;
встановлено
взаємозв'язок
елементів
системи
маркетингових комунікацій промислового підприємства
та розроблено її модель; виявлено найбільш значущі для
промислових
підприємств
фактори
споживчої
задоволеності продукцією.
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1078. Черкашина, Т. С.
Методичне забезпечення мотивації розвитку
управлінського персоналу промислових підприємств : дис.
... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. В.М. Філатов
/ Т. С. Черкашина ; Черкашина Тетяна Сергіївна. – Х.,
2012. – 257 с. – Бібліогр.: с. 206-230
Дисертацію присвячено удосконаленню теоретичних і
методичних положень стосовно мотивації розвитку
управлінського персоналу промислових підприємств.
Уточнено економічну сутність і складові поняття
«мотивація
розвитку
управлінського
персоналу
промислових
підприємств».
Узагальнено
методи
мотивації розвитку керівників і спеціалістів промислових
підприємств. Обөрунтовано і проаналізовано фактори
впливу на мотивацію розвитку управлінського персоналу,
за допомогою факторного і кореляційно-регресійного
аналізу визначено їх вплив на мотивацію розвитку
управлінського персоналу промислових підприємств
Харківського регіону.

1079. Шифріна, Н. І.
Оцінка фінансового стану машинобудівного
підприємства в умовах мінливого зовнішнього
середовища : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
Л.О. Українська / Н. І. Шифріна ; Шифріна Надія
Ігорівна. – Х., 2012. – 273 с. – Бібліогр.: с. 177-198
Дисертацію
присвячено
розвитку
теоретичних
положень і методичного забезпечення оцінки фінансового
стану машинобудівного підприємства. В роботі уточнено
сутність і зміст поняття «фінансовий стан», сформовано
концептуальні положення його оцінки на підприємствах
машинобудівного комплексу України для поглибленого
врахування особливостей функціонування виробництв
даної галузі. Обөрунтовано теоретичний підхід до
визначення рівня ліквідності активів на основі поєднання
факторів: як традиційно представленого можливого
терміну реалізації, так і додатково запропонованого зміни первісної вартості. Встановлено найбільш суттєві
класифікаційні ознаки методів комплексної оцінки
фінансового стану, які слід враховувати при виборі
методичного апарату дослідження.

2013
1080. Алексєєнко, І. І.
Визначення фінансового потенціалу адміністративнотериторіальної одиниці : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08;
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Наук. кер. Л.С. Мартюшева / І. І. Алексєєнко ; Алексєєнко
Інна Іллівна. – Х., 2013. – 235 с. – Бібліогр.: с. 162-186
У дисертаційній роботі викладено основні результати
дослідження теоретичних та практичних аспектів
визначення фінансового потенціалу адміністративнотериторіальних одиниць України. Розкрито сутність та
зміст поняття «фінансовий потенціал адміністративнотериторіальної одиниці». Визначено складові фінансового
потенціалу адміністративно-територіальної одиниці та
обөрунтовано комплексну систему показників визначення
його рівня. Представлено аналіз ресурсного забезпечення
фінансового потенціалу адміністративно-територіальних
одиниць (областей України) та здійснено оцінку їх
фінансового потенціалу. Розроблено інформаційноаналітичне забезпечення визначення можливостей органів
місцевого самоврядування до залучення резервів
фінансового потенціалу.

1081. Ачкасова, С. А.
Оцінка стресостійкості страхових компаній : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. Н.М. Внукова
/ С. А. Ачкасова ; Ачкасова Світлана Анатоліївна. – Х.,
2013. – 394 с. – Бібліогр.: с. 195-223
Дисертація присвячена обөрунтуванню теоретичних
положень, розробці методичних підходів і практичних
рекомендацій з оцінки стресостійкості страхових
компаній в Україні. Уточнено визначення понять
стресостійкості і стрес-тестування страхових компаній у
понятійно-термінологічному
апараті
пруденційного
нагляду за діяльністю страхових компаній. Обөрунтовано
доцільність
використання
оцінки
стресостійкості
страхових компаній на основі розробленого комплексного
підходу до підвищення ефективності пруденційного
нагляду за діяльністю страховиків і формування
фінансових кластерів. Розроблено науково-методичні
положення з організації проведення стрес-тестування
страхових компаній. Сформовано склад показників оцінки
стресостійкості страхових компаній. Побудовано шкал:
мікропруденційних індикаторів, що є підгрунтям
діагностичного
інструментарії
мікропруденційного
нагляду для його здійснення, з урахуванням показників
оцінки стресостійкості страхових компаній.

1082. Березовський, К. М.
Маркетингове управління діяльністю промислового
підприємства в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.04; Наук. кер. А.А. Пилипенко
/ К. М. Березовський ; Березовський Кирило
Михайлович. – Х., 2013. – 328 с. – Бібліогр.: с. 304-328
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Дисертацію присвячено теоретичному обөрунтуванню
й розробці методичного забезпечення маркетингового
управління промисловим підприємством, яке функціонує
в умовах глобалізації. Гіпотеза дослідження полягає у
підпорядкуванні маркетинговій парадигмі та подальшому
розподілу
в
рамках
архітектурно-сервісного
представлення підприємства практик його життєвого
циклу. Обөрунтовано систему концептуальних положень
синтезу
системи
маркетингового
управління
підприємством. Удосконалено технологію оцінювання
маркетингового потенціалу підприємства через рівень
його стратегічної відповідності, для якої виділено
внутрішній, зовнішній, синергетичний та компенсаторний
напрями прояву.

1083. Віннікова, О. С.
Податкове регулювання раціонального споживання
енергоресурсів : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук.
кер. Ю.Б. Іванов / О. С. Віннікова ; Віннікова Ольга
Сергіївна. – Х., 2013. – 209 с.+дод. – Бібліогр.: с. 186-209
Дисертація присвячена обөрунтуванню та розробленню
теоретико-методичних
положень
та
практичних
рекомендацій
щодо
удосконалення
податкового
регулювання раціонального споживання енергоресурсів.
Проаналізовано сутність термінів «енергозбереження»,
«енергоефективність»,
«раціональне
споживання
енергетичних ресурсів», «державна податкова політика»,
«податкове регулювання», досліджено сучасний стан
споживання енергетичних ресурсів, обөрунтовано
необхідність податкового регулювання раціонального
енергоспоживання
для
України,
виділено
та
класифіковано принципи застосування інструментів
податкового регулювання, досліджено світовий та
вітчизняний
досвід
податкового
регулювання
раціонального споживання енергетичних ресурсів.

1084. Гниря, А. В.
Оцінювання ефективності трудової діяльності
працівників промисловості : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.07; Наук. кер. І.В. Журавльова / А. В. Гниря ; Гниря
Аліна Вікторівна. – Х., 2013. – 300 с. – Бібліогр.: с. 214-241
Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних
положень і науково- методичного забезпечення щодо
оцінювання ефективності трудової діяльності працівників
промисловості в умовах інтелектуалізації. Уточнено
визначення понять «ефективність трудової діяльності»,
«групова ефективність трудової діяльності» в соціальноекономічному
аспекті.
Обөрунтовано
сутність
інтелектуалізації праці як фактора ефективності.
Обөрунтовано комплексний підхід до оцінювання
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ефективності на всіх рівнях економічних відносин.
Визначено фактори суспільної продуктивності праці,
фактори
ефективності
трудової
діяльності
в
промисловості. Розроблено методичні підходи до
оцінювання групової та індивідуальної ефективності
трудової діяльності працівників на основі шкал
компетенцій. Розроблено моделі процесу превентивного
управління ефективністю трудової діяльності працівників
промислових підприємств.

1085. Гонтарева, І. В.
Методологія комплексного оцінювання ефективності
розвитку промислових підприємств : дис. ... докт. екон.
наук: 08.00.04; Наук. конс. В.С. Пономаренко
/ І. В. Гонтарева ; Гонтарева Ірина Вячеславівна. – Х.,
2013. – 580 с. – Бібліогр.: с. 406-453
У роботі сформовано теоретичний базис комплексного
оцінювання ефективності розвитку підприємства, що
өрунтується на комплексі положень системного підходу,
теорії менеджменту, економічного аналізу, кваліметрії та
інформатики. Теоретично обөрунтовано концепцію
комплексного
оцінювання
ефективності
розвитку
підприємства, що відображає перехід від часткових
аспектів оцінювання до системи умов, які завдяки своїй
взаємозалежності та взаємодоповненості формують
системну ефективність розвитку підприємства. Визначено
систему умов виникнення та відтворення економічних
ефектів
наявний
потенціал,
функціональна
організованість і результативність розвитку підприємства.

1086. Гронь, О. В.
Інструментарій управління стратегічними змінами
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
В.І. Отенко / О. В. Гронь ; Гронь Олександра Вікторівна. –
Х., 2013. – 249 с. – Бібліогр.: с. 194-218
Визначено зміст поняття «інструментарій управління
стратегічними змінами» шляхом виділення за ознакою
«об’єкт стратегічних змін» його структурних складових способи реалізації змін, критерії реалізації, стратегії змін,
методи аналізу та контролю за змінами. Розроблено
методичне забезпечення аналізу процесів реалізації
стратегічних змін підприємствами, що включає методичні
підходи, етапи, показники та критерії оцінки, методи
розрахунків і моделювання, інтерпретацію результатів та
їх
використання
для
формування
комплексу
організаційних заходів щодо реалізації стратегічних змін
на машинобудівних підприємствах.

408

1087. Гуцалюк, О. М.
Вибір технологій управління діяльністю підприємства :
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. І.М.
Сочинська-Сибірцева / О. М. Гуцалюк ; Гуцалюк Олексій
Миколайович. – Кіровоград, 2013. – 248 с. – Бібліогр.: с.
185-204
Дисертацію присвячено вирішенню важливого науковопрактичного завдання для подальшого розвитку
теоретичних положень, вдосконалення і розроблення
методичних підходів і практичних рекомендацій щодо
вибору і впровадження технологій управління діяльністю
підприємства, Проаналізовано передумови впровадження
технологій управління, визначено сукупність факторів
вибору та впровадження технологій управління, уточнено
визначення поняття «технологія управління», розширено
класифікацію технологій управління, розкрито склад
параметрів, що формують технологічно-управлінську
зрілість
підприємства,
обөрунтовано
доцільність
врахування рівня технологічно- управлінської зрілості в
процесі вибору технологій управління. Здійснено аналіз
економічних, адміністративних і психологічних факторів
вибору технології управління діяльністю підприємства,
сформовано систему критеріїв вибору технологій
управління.

1088. Дериховська, В. І.
Розвиток персоналу у системі стратегічного управління
підприємством : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук.
кер. І.А. Грузіна / В. І. Дериховська ; Дериховська Вікторія
Ігорівна. – Х., 2013. – 281 с. – Бібліогр.: с. 214-232
Дисертацію
присвячено
подальшому
розвитку
теоретико-методичних
положень
і
практичних
рекомендацій щодо розвитку персоналу у системі
стратегічного управління підприємством. Уточнено
сутність поняття «розвиток персоналу»; удосконалено
класифікацію
стратегій
управління
персоналом.
Досліджено стан розвитку персоналу на машинобудівних
підприємствах Харківського регіону шляхом аналізу
сукупності
часткових
показників,
які
кількісно
відображають
професійно-кваліфікаційний
рівень
персоналу. Обөрунтовано методичне забезпечення вибору
та оцінки якісних і кількісних показників розвитку
персоналу, що дозволить, поетапно виконуючи всі
процедури
аналізу,
визначати
рівень
розвитку
працівників.

1089. Діхтяренко, К. В.
Забезпечення комплексного оцінювання розвитку
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
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08.00.04; Наук. кер. О.М. Тімонін / К. В. Діхтяренко ;
Діхтяренко Костянтин Вікторович. – Х., 2013. – 266 с. –
Бібліогр.: с. 212-232
Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності
та закономірностей розгортання процесу розвитку
промислового підприємства і доповнено систему
класифікаційних ознак видів розвитку; визначено
особливості та результати процесів розвитку промислових
підприємств та розроблено методичний підхід до
комплексного оцінювання можливостей їх розвитку;
обөрунтовано послідовність та зміст етапів розробки й
реалізації стратегії розвитку промислового підприємства;
розроблено методичний підхід до вибору інтеграційних
альтернатив забезпечення розвитку промислового
підприємства; вдосконалено методичні положення щодо
оцінювання
сприйнятливості
підприємства
до
інноваційних змін, що відбуваються в процесі розвитку.

1090. Дмитришин, М. В.
Формування та ефективність фінансового механізму
вищих навчальних закладів : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.08; Наук. кер. Г.С. Лопушняк / М. В. Дмитришин ;
Дмитришин Марта Василівна. – Львів, 2013. – 293 с. –
Бібліогр.: с. 189-207
Розроблено науково-методичний підхід до формування
фінансового механізму ВНЗ, що полягає в представленні
останнього як складної ймовірнісної динамічної системи,
практична
реалізація
принципів
організації
і
функціонування якої дозволяє забезпечити ефективний
розподіл та використання наявних фінансових ресурсів, а
також високу якість освітніх послуг. Розроблено науковометодичний підхід до оцінювання ефективності
фінансового механізму ВНЗ на основі визначення рівнів
ефективності
та
еталонних
значень
компонент
фінансового механізму.

1091. Заяць, М. Я.
Використання інструментів грошово-кредитної політики
для регулювання економіки регіону : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.08; Наук. кер. І.С. Благун / М. Я. Заяць ; Заяць
Марта Яремівна. – Івано-Франківськ, 2013. – 244 с. –
Бібліогр.: с. 186-209
У дисертації узагальнено основні поняття щодо
грошово-кредитної політики та уточнено групування її
цілей; узагальнено економічні теорії використання
інструментів грошово-кредитної політики; визначено
основні проблеми застосування інструментів грошовокредитного регулювання щодо розвитку економіки
регіону. Виявлено основні тенденції в економіці
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Карпатського регіону з урахуванням функціонування
банківської системи та впливу інструментів грошовокредитної політики. Розроблено методичний підхід до
використання інструментів грошово-кредитної політики
для
регулювання
економіки
регіону;
уточнено
організаційне
забезпечення
здійснення
процесу
довгострокового кредитування підприємств банками, що
функціонують у регіоні, з урахуванням можливостей
банківської системи та існуючої необхідності розвитку
суб’єктів господарювання; сформовано методичний
підхід визначення заходів з диверсифікації нормативів
обов’язкового резервування кредитних ресурсів банків;
обөрунтовано й розроблено моделі впливу інструментів
грошово-кредитної політики на показники економічної
діяльності регіону; розроблено механізм використання
інструментів
грошовокредитної
політики
для
регулювання економіки регіону.

1092. Зінченко, В. А.
Стратегічне управління конкурентною боротьбою
підприємств на зовнішніх ринках (на прикладі
тракторосільгоспмашинобудування) : дис. ... докт. екон.
наук: 08.00.04; Наук. кер. В.С. Пономаренко
/ В. А. Зінченко ; Зінченко Володимир Анатолійович. – Х.,
2013. – 396 с. – Бібліогр.: с. 294-316
У роботі розглянуто комплекс питань, пов’язаних із
визначенням моделей зовнішньоекономічної діяльності
країн світу. На прикладі 170 країн світу досліджено
взаємозв’язок
між
пріоритетними
видами
зовнішньоекономічної діяльності підприємств країни та
якістю
життя
її
населення,побудована
матриця
характеристик узагальненої моделі зовнішньоекономічної
діяльності підприємств України та інших країн світу, а
також
визначені
найпоширеніші
моделі
зовнішньоекономічної діяльності підприємств України та
інших країн світу, які мають різну якість життя населення.
Розроблені гравітаційна модель оцінки сили та динамічна
модель прогнозування конкурентної боротьби на
зовнішніх ринках збуту продукції.

1093. Зірко, О. В.
Регулювання структурного безробіття на ринку праці :
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07; Наук. кер. Л.В. Гриневич
/ О. В. Зірко ; Зірко Олена Володимирівна. – Х., 2013. – 254
с. – Бібліогр.: с. 181-200
Узагальнено теоретико-методичні основи регулювання
ринку праці та визначено основні елементи регулювання
ринку праці: організаційно-економічний, правовий,
інформаційно-аналітичний
та
освітній.
Уточнено
визначення поняття «рівень структурного безробіття»,
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виявлено основні тенденції розвитку економіки та ринку
праці на макро- та мезоекономічному рівні, а також
тенденції
зміни
рівня
структурного
безробіття.
Удосконалено методичний підхід до визначення якісного
рівня структурного безробіття з метою розроблення етапів
регулювання попиту та пропозиції робочої сили на ринку
праці.

1094. Зосимова, Ж. С.
Розробка антикризової стратегії підприємства в умовах
нестабільного зовнішнього середовища : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.04; Наук. кер. С.К. Василик / Ж. С. Зосимова ;
Зосимова Жанна Сергіївна. – Х., 2013. – 226 с. – Бібліогр.:
с. 175-196
Дисертацію
присвячено
розвитку
теоретичних
положень та практичних рекомендацій щодо розробки
антикризової
стратегії
підприємств
в
умовах
нестабільного зовнішнього середовища. Уточнено
визначення кризи, запропоновано класифікацію криз та
уточнено сутність нестабільного зовнішнього середовища.
Запропоновано трансформаційний підхід до визначення
поняття антикризової стратегії. Обөрунтовано принципи
розробки антикризової стратегії машинобудівного
підприємства. Визначено стан зовнішнього середовища та
кризовий
стан
підприємств
машинобудування.
Запропоновано методичний підхід до визначення типу
стійкості підприємств на основі їх кризових станів та
станів зовнішнього середовища.

1095. Коршунов, Є. А.
Планування витрат основного виду діяльності
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. В.Ю. Кривобок / Є. А. Коршунов ;
Коршунов Євген Анатолійович. – Х., 2013. – 259 с. –
Бібліогр.: с. 185-198
Дисертацію
присвячено
розвитку
теоретикометодичних
положень
та
науковопрактйчних
рекомендацій щодо планування витрат основного виду
діяльності
промислових
підприємств.
Розкрито
об’єктивний характер зміни змісту та сутності категорій
«витрати», «планування» у зв’язку з ускладненням
предметної області й умов їх визначення. Узагальнено
існуючі функції планування з урахуванням кризових
явищ, в яких здійснюють свою діяльність промислові
підприємства
України.
Здійснено
комплексну
характеристику розвитку промисловості України, оцінено
динаміку та рівень витрат основного виду діяльності,
визначено
основне
коло
проблем
вітчизняних
промислових підприємств в умовах світової економічної
кризи. Розроблено методичний підхід до визначення
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коротко - і довгострокових ризиків основної діяльності та
рекомендації щодо їх урахування в процесі планування
витрат. Обөрунтовано методичні положення для
планування
матеріальних
витрат
підприємства.
Удосконалено
процедуру
формування
системи
планування на підприємстві.

1096. Кулєшова, Н. В.
Моделі формування маркетингової стратегії
туристичного підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.11; Наук. кер. О.Ю. Полякова / Н. В. Кулєшова ;
Кулєшова Наталя Вадимівна. – Х., 2013. – 317 с. –
Бібліогр.: с. 195-218
У роботі розроблено комплекс моделей формування
маркетингової стратегії туристичного підприємства, що,
на відміну від існуючих, базується на використанні
методів
кореляційно-регресійного,
кластерного
і
факторного аналізу, нейронних мереж, нечіткої логіки,
панельних даних та дозволяє отримати науково
обөрунтовану маркетингову стратегію. Запропонований
комплекс моделей формування маркетингової стратегії
туристичного підприємства дозволяє вирішити такі
основні завдання, як: аналіз маркетингового середовища
туристичного підприємства із визначенням найбільш
значущих його чинників, що впливають на діяльність
туристичного підприємства; визначення основних
конкурентів
туристичного
підприємства;
оцінка
конкурентної позиції туристичного підприємства; оцінка
основних профілів споживачів туристичних продуктів.

1097. Лебединська, О. С.
Організаційне забезпечення аудиту персоналу на
промислових підприємствах : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. Г.В. Назарова / О. С. Лебединська ;
Лебединська Олена Сергіївна. – Х., 2013. – 233 с. –
Бібліогр.: с. 177-198
Дисертацію присвячено обөрунтуванню теоретичних
положень, розробці методичних підходів та практичних
рекомендацій щодо організаційного забезпечення аудиту
персоналу на промислових підприємствах Харківської
області. У роботі визначено зміст аудиту персоналу та
обөрунтувати його необхідність для вітчизняних
підприємств; запропоновано класифікацію видів аудиту та
напрямів аудиту персоналу; визначено соціальноекономічні передумови розвитку аудиту персоналу та
систематизовано його принципи. Досліджено основні
тенденції зміни якісні та кількісні показників, які
характеризують можливість впровадження системи
аудиту персоналу підприємства; визначено сутність та
змістовне наповнення технології організації аудиту
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персоналу на промислових підприємствах. Розроблено
методичний підхід до аналізу функціонування системи
аудиту персоналу за допомогою регресійних моделей з
dummy-змінними, обөрунтовано сутність та змістовне
наповнення
організаційного
забезпечення
аудиту
персоналу на промислових підприємствах, удосконалено
процедуру аудиту персоналу за його основними
складовими.

1098. Мавріду, В. Ю.
Методичне забезпечення використання франчайзингу на
підприємствах легкої промисловості : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.04; Наук. кер. Г.О. Холодний / В. Ю. Мавріду ;
Мавріду Вікторія Юріївна. – Х., 2013. – 253 с. – Бібліогр.:
с. 192-217
У дисертації уточнено визначення основних понять
категорійного апарату франчайзингу. Узагальнено
класифікацію франчайзингу та удосконалено модель
бренда підприємства-франчайзера. Виявлено тенденції
франчайзингової діяльності підприємств в Україні та за
кордоном і визначено вплив франчайзингу на результати
господарювання підприємств легкої промисловості.
Розроблено методичний підхід до визначення впливових
факторів використання та розвитку франчайзингу.
Обгрунтовано послідовність етапів оцінювання рівня
використання запропонованої моделі бренда на
підприємствах легкої промисловості, які діють на ринку
франчайзингу. Запропоновано методичні положення щодо
визначення вартості франшизи підприємства на основі
вартості бренда.

1099. Мироненко, І. І.
Управління взаємовідносинами промислових
підприємств зі споживачами в системі маркетингу : дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Р.Х. Іванова
/ І. І. Мироненко ; Мироненко Ірина Ігорівна. – Х., 2013. –
231 с. – Бібліогр.: с. 182-203
У дисертаційній роботі уточнено економічний зміст
маркетингу взаємовідносин з врахуванням специфічних
особливостей застосування на ринку промислової
продукції. Проаналізовано підходи щодо управління
взаємовідносинами
промислових
підприємств
зі
споживачами, систематизовано моделі управління
взаємовідносинами.
Обөрунтовано
використання
маркетингової
підтримки
в
процесі
управління
взаємовідносинами. Виявлено особливості побудови
відносин на ринку машинобудування. Проведено
дослідження факторів, що сприяють формуванню та
розвитку взаємовідносин підприємства зі споживачами.
Розроблено модель управління взаємовідносинами
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машинобудівних
підприємств
зі
споживачами,
побудовану з урахуванням функціонального підходу,
обөрунтовано етапи її розробки.

1100. Назаров, Н. К.
Організаційний супровід реструктуризації персоналу
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. Т.І. Лепейко / Н. К. Назаров ; Назаров
Нікіта Костянтинович. – Х., 2013. – 252 с. – Бібліогр.: с.
234-252
У роботі узагальнено основні засади та тенденції
процесу реструктуризації промислових підприємств,
уточнено
понятійно-категоріальний
апарат
реструктуризації за рахунок введення нових термінів
«реструктуризація
персоналу»
та
«супровід
реструктуризації персоналу». Сформовано організаційноекономічний механізм реструктуризації в умовах
трансформації
соціально-трудових
відносин
із
визначенням
відповідної
системи
принципів.
Запропоновано
концептуальні
положення
реструктуризації персоналу промислового підприємства
за напрямами рефреймінгу, реінжинірингу, реньютінгу та
ревіталізації
персоналу.
Розроблено
методичне
забезпечення оцінки доцільності та ефективності
проведення
рефреймінгу
персоналу
на
основі
оптимізаційної параметричної моделі.

1101. Письмак, В. О.
Формування відносин між підприємством та
постачальниками в процесі закупівельної діяльності : дис.
... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. О.М. Ястремська
/ В. О. Письмак ; Письмак Вікторія Олексіївна. – Х.,
2013. – 275 с. – Бібліогр. Відсутня
В дисертації узагальнено зміст, уточнено визначення
закупівельної діяльності, удосконалено види та моделі
відносин
між
промисловим
підприємством
та
постачальниками, визначено особливості управління нею.
Виявлено основні тенденції розвитку промисловості і
машинобудівних підприємств на макро-, мезо-,
мікроекономічних рівнях з урахуванням особливостей
закупівельної діяльності. Розроблено систему показників
визначення результатів господарювання машинобудівних
підприємств, що є складовою системи показників
формування відносин з підприємствами-постачальниками,
обөрунтовано методичний підхід до кількісного
оцінювання умов і наслідків співпраці підприємств у
закупівельній діяльності, удосконалено класифікацію
стратегій формування відносин промислових підприємств
з постачальниками та постачальників з підприємствами,
розроблено методичний підхід до визначення стратегій
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формування відносин з постачальниками в процесі
закупівельної діяльності.

1102. Полтініна, О. П.
Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів
підприємництва на засадах контролінгу : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.08; Наук. кер. Т.Б. Кузенко / О. П. Полтініна ;
Полтініна Ольга Павлівна. – Х., 2013. – 214 с.+дод. –
Бібліогр.: с. 186-214
В дисертації узагальнено зміст, уточнено визначення
закупівельної діяльності, удосконалено види та моделі
відносин
між
промисловим
підприємством
та
постачальниками, визначено особливості управління нею.
Виявлено основні тенденції розвитку промисловості і
машинобудівних підприємств на макро-, мезо-,
мікроекономічних рівнях з урахуванням особливостей
закупівельної діяльності. Розроблено систему показників
визначення результатів господарювання машинобудівних
підприємств, що є складовою системи показників
формування відносин з підприємствами-постачальниками,
обөрунтовано методичний підхід до кількісного
оцінювання умов і наслідків співпраці підприємств у
закупівельній діяльності, удосконалено класифікацію
стратегій формування відносин промислових підприємств
з постачальниками та постачальників з підприємствами,
розроблено методичний підхід до визначення стратегій
формування відносин з постачальниками в процесі
закупівельної діяльності.

1103. Полубєдова, А. О.
Формування управлінського впливу на трудову
поведінку персоналу : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04;
Наук. кер. М.С. Дороніна / А. О. Полубєдова ; Полубєдова
Альона Олександрівна. – Х., 2013. – 276 с. – Бібліогр.: с.
203-233
У дисертації визначено та охарактеризовано причини
актуалізації проблем управління поведінкою персоналу
підприємства. Проаналізовано еволюцію теоретичних
засад дослідження поведінки людини в економічній
системі. Показано призначення і зміст практичного
інтелекту персоналу як ресурсу і результату його
ефективної трудової поведінки. Обөрунтовано сутність
феноменологічного етапу дослідження управління
трудовою поведінкою персоналу, запропоновано варіант
його
концептуальної
схеми.
Здійснено
аналіз
використання керівниками внутрішніх особистісних
джерел активізації трудової поведінки підлеглих.
Визначено резерви посилення впливу керівника на
трудову поведінку і розвиток практичного інтелекту
підлеглих.
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1104. Пономаренко, О. Е.
Формування стратегій фінансової безпеки суб'єктів
господарювання промисловості : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.08; Наук. кер. Г.В. Верещагіна / О. Е. Пономаренко ;
Пономаренко Олена Едуардівна. – Х., 2013. – 262 с. –
Бібліогр.: с. 190-213
У дисертаційній роботі уточнено визначення поняття
фінансової
безпеки
суб’єктів
господарювання,
узагальнено та вдосконалено теоретичні положення
формування
стратегій
їх
фінансової
безпеки.
Запропоновано
послідовність
етапів
формування
стратегій фінансової безпеки суб’єктів господарювання
промисловості,
обөрунтовано
систему
часткових
показників оцінювання внутрішньої та зовнішньої
складових їх фінансової безпеки та розроблено процедуру
формування інтегральних показників для цих складових.
Розроблено методичний підхід до оцінювання рівня
фінансової безпеки підприємств промисловості та
методичне забезпечення з формування стратегій їх
фінансової безпеки. На основі розробленого забезпечення
здійснено формування стратегії фінансової безпеки
підприємств важкого машинобудування.

1105. Проскурніна, Н. В.
Теоретико-методичне забезпечення контролінгу
зовнішньоекономічної діяльності підприємства : дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Л.М. Малярець
/ Н. В. Проскурніна ; Проскурніна Надія Вікторівна. – Х.,
2013. – 239 с. – Бібліогр.: с. 199-218
Дисертацію присвячено обгрунтуванню і подальшому
розвитку теорети методичного забезпечення контролінгу
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) складової системи
управління промислового підприємства. Дістало подальш
розвитку визначення зовнішньоекономічної діяльності
підприємства в сучасі
умовах господарювання.
Обөрунтовано сутність контролінгу зовнішньоекономіч
діяльності, його функції, елементи. Сформовано систему
підконтрольї показників зовнішньоекономічної діяльності
підприємства в трьох складови: ефективність, динаміка
змін,
структурні
зрушення
та
раціональність
використання коштів. Виявлено тенденції перебігу ЗЕД
машинобудівних підприємств в Україні в цілому та
Харківському регіоні зокрема.

1106. Рац, О. М.
Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання
ефективності функціонування машинобудівного
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
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С.К. Василик / О. М. Рац ; Рац Ольга Миколаївна. – Х.,
2013. – 312 с. – Бібліогр.: с. 249-271
Уточнено поняття «ефективність функціонування
підприємства». Упорядковано класифікацію внутрішніх
факторів впливу на ефективність функціонування залежно
від підсистем підприємства. За характером одержаного
результату виділено ресурсну, цільову та структурну
ефективність, за якими обөрунтовано склад часткових
показників їх оцінки семи підсистем підприємства.
Проаналізовано
ефективність
функціонування
машинобудівних підприємств за запропонованими
показниками. Розроблено методичний підхід до
оцінювання ефективності функціонування підприємства.
Запропоновано підхід до оцінювання структурнодинамічної ефективності підприємства на основі
факторної моделі оцінки стійкості економічного
зростання. Обгрунтовано методичні положення з
організаційного забезпечення оцінювання ефективності
функціонування підприємства.

1107. Рябик, Г. Є.
Теоретико-методичне забезпечення
конкурентоспроможності підприємства: маркетинговий
аспект : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Л.О.
Українська / Г. Є. Рябик ; Рябик Ганна Євгенівна. – Х.,
2013. – 250 с. – Бібліогр.: с. 201-215
Досліджено
економічну
природу
та
джерела
формування
конкурентних
переваг
підприємства.
Обөрунтовано особливості структурної побудови та
визначено вимоги щодо функціонування різних типів
системи маркетингового планування забезпечення
конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано
методичний підхід до оцінки привабливості сегментів
ринку
та
видів
продукції
для
забезпечення
конкурентоспроможності
підприємства.
Розроблено
методичний
підхід
до
формування
товарного
асортименту, збалансованого із вимогами стратегії
забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

1108. Савенко, К. С.
Оцінка економічної ефективності інноваційних
технологій на промислових підприємствах : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. В.І. Сотніков
/ К. С. Савенко ; Савенко Ксенія Сергіївна. – Х., 2013. –
197 с. – Бібліогр.: с. 162-181
У роботі уточнено сутність і зміст інноваційних
процесів та доповнено класифікаційні ознаки інновацій;
узагальнено основні підходи до оцінки ефективності
інноваційних технологій; обөрунтовано рекомендації
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щодо вибору критеріїв оцінки економічної ефективності
інноваційних технологій на підприємстві; визначено
сферу використання модифікованої внутрішньої норми
прибутку як критерію ефективності інноваційних
технологій; розроблено методичний підхід до визначення
абсолютної ефективності інноваційного проекту на основі
критерію чистого дисконтованого доходу.

1109. Середа, Середа (Карпенко) Аліна Станіславівна.
Моделювання поведінки експортоорієнтованого
підприємства в умовах нелінійності зовнішнього
середовища : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11; Наук. кер.
О.В. Раєвнєва / А. С. Середа ; Середа Аліна
Станіславівна. – Х., 2013. – 325 с. – Бібліогр.: с. 208-225
У дисертаційній роботі досліджено актуальну проблему
управління
поведінкою
експортоорієнтованого
промислового підприємства, що функціонує в умовах
нелінійності зовнішнього середовища з використанням
методів
економікоматематичного
моделювання.
Проведені дослідження дозволили виявити нелінійний
перебіг економічних процесів на макро - рівні, що став
результатом існування масштабної кризи в Україні у 2008
- 2009 pp. З’ясовано, що експортоорієнтована модель
економічного зростання є одним з базових джерел
поповнення ВВП країни. Розроблено концептуальну
модель управління поведінкою експортоорієнтованого
підприємства на підставі поєднання економікоматематичних методів і моделей, яка враховує специфіку
експортної
орієнтації
вітчизняного
промислового
підприємства і нелінійний розвиток ринків країн споживачів експортоорієнтованої продукції.

1110. Слуцька, О. В.
Оцінювавння ризику дефолту емітентів корпоративних
облігацій : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. І.І.
Нескородєва / О. В. Слуцька ; Слуцька Ольга
Володимирівна. – Х., 2013. – 256 с. – Бібліогр.: с. 176-198
У
роботі
здійснено
структуризацію
ризиків
інвестування в облігації та виділено ключовий ризик.
Уточнено визначення поняття «дефолт» щодо емітентів
облігацій на основі формулювання основних критеріїв
його настання. Визначено макро- мікроекономічні
чинники впливу на ризик дефолту емітентів корпоративні
облігацій.
Удосконалено
методичне
забезпечення
оцінювання фінансового стану позичальників. Розроблено
методичний інструментарій у вигляді шкал та критеріїв
оцінювання фінансових показників діяльності емітентів
облігацій.
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1111. Сотнікова, Ю. В.
Управління вивільненням найманих працівників у
промислово-розвинених регіонах України : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.07; Наук. кер. С.Ю. Гончарова
/ Ю. В. Сотнікова ; Сотнікова Юлія Володимирівна. – Х.,
2013. – 305 с. – Бібліогр.: с. 231-256
Поглиблено розуміння сутності поняття «вивільнення
найманих працівників». Узагальнено існуючі методи
вивільнення
найманих
працівників.
Розроблено
методичний підхід до оцінки рівня природнього та
фактичного безробіття та побудовано матрицю розподілу
регіонів України за означеними рівнями. Здійснено
розподіл регіонів за рівнем мобільності ринків праці та
показниками промислового розвитку. Обөрунтовано
доцільність регіонального регулювання вивільнення та
розроблено організаційне забезпечення регіонального
регулювання вивільнення як функції управління у
промислово-розвинених регіонах. Визначено зміст та
послідовність етапів в процесі управління; розроблено
кільцеву процедурну модель управління вивільненням.
Розроблено науково-методичний підхід до розробки та
реалізації стратегії поведінки суб’єктів соціальнотрудових відносин у разі масового вивільнення
працівників.

1112. Степанова, Е. Р.
Матеріальне стимулювання трудової діяльності : дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.07; Наук. кер. Г.В. Назарова
/ Е. Р. Степанова ; Степанова Ека Рамінівна. – Х., 2013. –
237 с. – Бібліогр.: с. 190-212
У роботі уточнено визначення поняття «стимулювання
трудової діяльності» та розкрито теоретичну сутність
даного явища із зазначенням його специфіки. Визначено
особливості формування матеріальних заохочень на
основі міжнародного досвіду. Виділено основні аспекти
перспективної нормативно-правової бази, що впливають
на процес матеріального стимулювання трудової
діяльності шляхом акцентування уваги на позитивному та
негативному впливі проектів законів та нормативних актів
на працююче населення. Виявлено сутність та
особливості заробітної плати, а також проаналізовано
специфіку її нарахування та виплат, з урахуванням
регіональних особливостей формування фонду оплати
праці, зокрема стимулюючої частини заробітної плати.

1113. Тарасенко, О. О.
Формування та використання інвестиційних ресурсів
інституційними інвесторами : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.08; Наук. кер. С.О. Бірюк / О. О. Тарасенко ;
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Тарасенко Олексій Олександрович. – Х., 2013. – 273
с.+дод. – Бібліогр.: с. 256-273
У дисертації уточнено теоретичні положення,
визначено характеристики функціонування інституційних
інвесторів та удосконалено їх класифікацію; узагальнено
світовий досвід формування і використання інвестиційних
ресурсів інституційними інвесторами та визначено
джерела і можливості їх формування; розроблено
методичний підхід до визначення основних критеріїв
оцінки фінансового стану інституційних інвесторів недержавних пенсійних фондів з урахуванням сучасних
вимог регуляторів фінансового ринку в Україні.

1114. Штаєр, О. М.
Удосконалення механізму управління безпекою банку :
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. І.О. Губарєва
/ О. М. Штаєр ; Штаєр Оксана Михайлівна. – Х., 2013. –
164 с.+Бібліогр.+дод. – Бібліогр.: с. 165-195
У роботі уточнено сутність понять «безпека банку»,
«економічна безпека банку» та «фінансова безпека
банку», розроблено і запропоновано конкретні пропозиції
з удосконалення механізму управління безпекою банку та
стратегії її управління. Визначено основні складові
безпеки банку, до яких було віднесено: фінансову,
інформаційну,
інтелектуально-кадрову,
технікотехнологічну, силову, нормативно-правову, ринкову,
інтерфейсну - що дозволило сформувати теоретичну
основу для оцінювання стану безпеки банку й
результативності її управління та врахувати всі складові
ефективної діяльності банку.

1115. Ярошенко, О. Ф.
Управління економічною безпекою підприємства : дис.
... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. І.П. Отенко
/ О. Ф. Ярошенко ; Ярошенко Олексій Федорович. – Х.,
2013. – 280 с. – Бібліогр.: с. 223-246
Уточнено поняття «економічна безпека підприємства»
за рахунок визначення її сутності в аспекті управління
процесами функціонування та розвитку підприємства та
змісту, що включає такі поняття як «протиріччя», «стан»,
«зміна», «загроза». Розроблено методичне забезпечення
аналізу економічної безпеки підприємства, що включає
етапи та послідовність процедур формування комплексу
показників та визначення їх порогових значень за
складовими економічної безпеки підприємства, вибір
методу
розрахунку
узагальнюючих
показників,
інтерпретацію результатів та їх використання в системі
управління підприємством.
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2014
1116. Безродна, О. С.
Оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення
його стратегії на основі збалансованої системи показників :
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. І.М. Чмутова
/ О. С. Безродна ; Безродна Олена Сергіївна. – Х., 2014. –
381 с. – Бібліогр.: с. 204-250
У роботі розкрито зміст складових і визначено
сучасний стан фінансової діяльності банків, узагальнено
методи її оцінювання. Уточнено визначення поняття
«стратегія банку», систематизовано існуючі класифікації
банківських стратегій. Проведено розподіл інструментів і
наукових підходів до оцінювання фінансової діяльності
банку, розроблення його стратегії, обөрунтовано
доцільність
застосування
збалансованої
системи
показників для їх реалізації та її склад. У межах
фінансової та інших підсистем ЗСП банку здійснено
розподіл відстрочених і випереджальних показників,
уточнено перелік факторів впливу на рентабельність
власного капіталу банку.

1117. Бровко, О. І.
Механізм управління кризовими ситуаціями
машинобудівного підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. О.В. Раєвєва / О. І. Бровко ; Бровко
Ольга Іванівна. – Х., 2014. – 256 с. – Бібліогр.: с. 188-205
У дисертації досліджено актуальну проблему
управління розвитком промислового підприємства в
умовах нестабільного розвитку економіки країни на
світовому ринку, існування структурних галузевих
диспропорцій національної економіки та низького рівня
потенціалу розвитку промислових підприємств, що
зумовило розробку комплексу управлінських рішень, які
забезпечили б не тільки локалізацію кризи на
підприємстві, але й створили передумови для підтримки
висхідної стадії ділового циклу розвитку підприємства.
Розроблено механізм управління кризовими ситуаціями,
який дозволяє на основі запропонованих діагностичних
шкал своєчасно розпізнавати клас стійкості/ кризи
промислового підприємства та враховувати фактори
виникнення криз, що дає змогу менеджерам формувати
якісні й адекватні управлінські рішення відповідно до
локалізації природної кризи або формуванні штучних
кризових явищ, враховуючи його ресурсні можливості.

1118. Бутенко, К. В.
Організація оперативного податкового планування на
промисловому підприємстві : дис. ... канд. екон. наук:
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08.00.04; Наук. кер. В.Д. Понікаров / К. В. Бутенко ;
Бутенко Каріна Володимирівна. – Х., 2014. – 232 с.+дод. –
Бібліогр.: с. 205-231
Дисертацію присвячено комплексу питань, пов’язаних
із розвитком науково- теоретичних положень, розробкою
та обөрунтуванням методичного забезпечення і
практичних рекомендацій щодо організації ОПП на
промисловому підприємстві. Для цього, на основі
узагальнення підходів, удосконалено визначення понять
податкове планування шляхом уточнення його мети,
оперативне
податкове
планування
за
рахунок
виокремлення його сутнісних ознак, організація ОПП та
обөрунтовано її складові. Визначено поняття податкова
загроза підприємству з урахуванням її впливу на
діяльність промислового підприємства. Удосконалено
методичний підхід до оцінки податкового навантаження
промислового підприємства на основі показника
податкового навантаження на працюючий капітал та
встановлено оптимальне значення з точки зору його
впливу
на
фінансову
стійкість
підприємства.
Удосконалено
механізм
організації
ОГ1П
на
промисловому підприємстві. Удосконалено методичний
підхід до моніторингу податкових ризиків та загроз
промисловому підприємству.

1119. Ведернікова, С. В.
Механізм фінансово-кредитної взаємодії банків та
підприємств на засадах маркетингу : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.08; Наук. кер. М.М. Єрмошенко
/ С. В. Ведернікова ; Ведернікова Світлана Василівна. – К.,
2014. – 276 с. – Бібліогр.: с. 192-222
У роботі проаналізовано та визначено сучасні умови і
фактори функціонування механізму фінансово-кредитної
взаємодії банків та підприємств. Визначено сутність та
структуру механізму фінансово-кредитної взаємодії
банків та підприємств на засадах маркетингу.
Удосконалено методичний підхід до оцінювання політики
фінансово-кредитної взаємодії банків і підприємств з
урахуванням впливу ринкової економічної системи.
Обөрунтовано та сформовано систему показників
оцінювання фінансово-кредитної взаємодії банків з
підприємствами, проведено з її використання оцінку
фінансово-кредитної взаємодії українських банків з їх
клієнтами-підприємствами.

1120. Воробець, Т. І.
Оцінювання стійкості функціонування фондового ринку
України : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. В.М.
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Ячменьова / Т. І. Воробець ; Воробець Тарас Іванович. –
Сімферополь, 2014. – 238 с.+дод. – Бібліогр.: с. 208-238
Дисертація присвячена обөрунтуванню теоретичних
положень, розробленню методичного підходу і
рекомендацій з оцінювання стійкості функціонування
фондового ринку. Використання методу морфологічного
аналізу дозволило уточнити сутність понятійнокатегоріальний апарату фондового ринку, сформувати
власну інтерпретацію понять “фондовий ринок”,
“стійкість
функціонування
фондового
ринку”.
Запропоновано методичний підхід, для оцінювання
стійкості функціонування фондового ринку. Сформовано
систему показників оцінювання стійкості функціонування
фондового ринку. Побудовано профіль функціонування
фондового ринку України з використанням класичної Sподібної функції. Встановлено, що фондовий ринок
України станом на 2013 р. має значний запас розвитку.

1121. Гур'янова, Л. С.
Моделювання механізму оцінки, аналізу та
прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів :
дис. ... докт. екон. наук: 08.00.11; Наук. конс. Т.С.
Клебанова / Л. С. Гур'янова ; Гур'янова Лідія Семенівна. –
Х., 2014. – 550 с. – Бібліогр.: с. 389-432
В диссертационной работе осуществлена постановка и
решение актуальной научной проблемы разработки
теоретико-методологического подхода к формированию
комплекса моделей механизма оценки, анализа и
прогнозирования социально-экономического развития
регионов (СЭРР). Проведенный анализ территориального
развития позволил выделить в качестве одной из
основных тенденций усиление неравномерности и
фрагментарности
экономического
пространства.
Сложившиеся дисбалансы и экономическая концентрация
приводят к росту угрозы сохранения целостности
интеграционных объединений, национальных экономик, к
снижению
устойчивости
бюджетных
систем.
Сложившиеся
тенденции
свидетельствуют
о
необходимости
совершенствования
региональной
политики.

1122. Дейнеко, Є. В.
Внутрішній контроль в умовах реформування системи
державного фінансового контролю в Україні : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. Л.В. Дікань
/ Є. В. Дейнеко ; Дейнеко Євген Валерійович. – Х., 2014. –
355 с. – Бібліогр.: с. 175-195
Досліджено стан та напрями реформування сучасної
системи
державного
фінансового
контролю
та
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запропоновано
систему
державного
фінансового
контролю із визначенням місця внутрішнього контролю в
такій системі. Уточнено поняття внутрішнього контролю,
його зміст та класифікацію на основі врахування мети,
всіх передбачених складових внутрішнього контролю та
підкреслення ролі кожної складової останнього.

1123. Дмитришин, Л. І.
Моделі просторово-структурної диференціації грошових
доходів населення : дис. ... докт. екон. наук: 08.00.11; Наук.
кер. І.С. Благун / Л. І. Дмитришин ; Дмитришин Леся
Ігорівна. – Івано-Франківськ, 2014. – [496 с.]. – Бібліогр.: с.
397-424
Розроблено
концепцію
просторово-структурної
диференціації грошових доходів населення на основі
стохастичного моделювання, реалізація якої дозволить
здійснювати ефективну соціальну політику при
одночасному забезпеченні економічного зростання за
допомогою
вирівнювання
її
міжрегіональних
диспропорцій.
Розроблено
гравітаційну
модель
просторового розподілу грошових доходів населення,
реалізація якої дозволяє не тільки враховувати
ймовірнісні характеристики комплексу соціальних
чинників у взаємодії з економічними параметрами
регіонального розвитку, але й засобами латентноструктурного аналізу визначати локалізацію груп
населення з прихованими грошовими доходами.

1124. Дорош, О. В.
Соціально-економічний механізм забезпечення гідної
праці : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07; Наук. кер. О.А.
Грішнова / О. В. Дорош ; Дорош Олеся Василівна. – ІваноФранківськ, 2014. – 233 с. – Бібліогр.: с. 179-204
У роботі узагальнено теоретичні основи гідної праці,
доповнено та уточнено її визначення, сформовано
теоретичну модель соціально-економічного механізму
забезпечення гідної праці, розроблено теоретикометодичний підхід до оцінки рівня забезпечення гідної
праці за інтегральним індексом та його складовими,
оцінено рівень забезпечення гідної праці та його динаміку
в Україні з урахуванням позитивних та негативних явищ,
розроблено методичні положення визначення заходів
підвищення
рівня
забезпечення
гідної
праці,
спрогнозовано динаміку рівня забезпечення гідної праці в
Україні за різними сценаріями соціально-економічного
розвитку, обөрунтовано напрями підвищення рівня
забезпечення гідної праці в Україні, обөрунтовано та
розроблено етапи державно-публічного моніторингу
забезпечення гідної праці в Україні, запропоновано
науково-практичний підхід щодо підвищення соціальної
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відповідальності роботодавців і держави в питаннях
забезпечення гідної праці.

1125. Киркач, С. М.
Фінансове планування діяльності банку : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. О.М. Колодізєв
/ С. М. Киркач ; Киркач Світлана Миколаївна. – Х., 2014. –
312 с. – Бібліогр.: с. 167-186
У роботі уточнено визначення поняття «фінансове
планування діяльності банку», встановлено місце та роль
фінансового планування в процесі управління діяльністю
банку. Обөрунтовано складові (підсистеми) системи
фінансового
планування
діяльності
банк}'.
Конкретизовано
ключові
структурні
компоненти
фінансового плану банку, обөрунтовано процес його
формування. Проаналізовано основні тенденції змін
фінансових показників діяльності банку. Систематизовано
існуючі проблеми у сфері фінансового планування
діяльності банку та визначено можливі шляхи їх
усунення. Обөрунтовано склад системи показників оцінки
поточного фінансового стану банку.

1126. Костяна, О. В.
Формування інструментарію податкового регулювання
економіки з урахуванням циклічності економічного
розвитку : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук. кер.
Ю.Б. Іванов / О. В. Костяна ; Костяна Оксана Вікторівна. –
Х., 2014. – 269 с. – Бібліогр.: с. 209-239
Обөрунтовано необхідність провадження податкового
регулювання економіки з урахуванням циклічності її
розвитку. Сформульовано теоретико-методичний підхід
до визначення напряму податкового регулювання в
Україні відносно циклічних коливань розвитку економіки
на основі розмежування стадій середньострокових
економічних циклів. Визначено послідовність етапів
формування інструментарію антициклічного податкового
регулювання. Обөрунтовано доцільність впровадження
прогресивної шкали оподаткування податком на прибуток
підприємств зі ставками 5%, 16% та 17,5% для малих,
середніх та великих підприємств відповідно. Розроблено
методичне забезпечення, що дозволяє оцінити фінансовоекономічні
результати
застосування
інструментів
антициклічного податкового регулювання.

1127. Курбатова, Ю. Л.
Управління міжфірмовими відносинами у ланцюгах
поставок (на прикладі енергетичного машинобудування) :
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. О.І. Пушкар
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/ Ю. Л. Курбатова ; Курбатова Юлія Леонідівна. – Х.,
2014. – 306 с. – Бібліогр.: с. 201-223
У дисертаційні роботі уточнено зміст поняття
«міжфірмові відносини» на засадах ціннісного підходу.
Обөрунтовано концептуальні положення управління
міжфірмовими відносинами, які спрямовано на
підвищення результативності управління з точки зору
взаємної
вигідності,
з
урахуванням
цінностей
міжфірмових відносин, що отримують партнери внаслідок
спільної
діяльності.
Проаналізовано
особливості
міжфірмових відносин в ланцюгах поставок у галузі
енергетичного
машинобудування.
Розроблено
методичний підхід до оцінювання цінностей міжфірмових
відносин для планування та контролю результатів
діяльності партнерів.

1128. Мазоренко, О. В.
Формування інформаційного середовища
функціонування та розвитку підприємства : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Т.І. Лепейко
/ О. В. Мазоренко ; Мазоренко Оксана Володимирівна. –
Х., 2014. – 262 с. – Бібліогр.: с. 170-191
Уточнено
визначення
понять
«функціонування
підприємства», «розвиток підприємства», «інформація»,
«інформаційне
середовище
ФРП»,
«інформаційне
забезпечення ФРП». Узагальнено основні вимоги до
інформації,
визначено
структуру
інформаційного
середовища ФРП. Запропоновано модель функціонування
та розвитку підприємства, яка передбачає виділення
етапів функціонування, розвитку та перехідного стану на
кожній стадії ФРП. Обөрунтовано і розроблено
методичний підхід до визначення етапу ФРП на основі
оцінки його інформаційного середовища. Розроблено
послідовність формування інформаційного середовища.

1129. Максімова, М. В.
Формування системи фінансового контролінгу
банківської діяльності : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08;
Наук. кер. І.М. Чмутова / М. В. Максімова ; Максімова
Марина Валеріївна. – Х., 2014. – 313 с. – Бібліогр.: с. 167207
Здійснено аналіз функціонування банків України та
визначено
передумови
впровадження
системи
фінансового контролінгу. Уточнено поняття «фінансовий
контролінг банківської діяльності», в якому пріоритетні
банківські операції (кредитні, валютні, із залучення
коштів, з розрахунково-касового обслуговування, операції
з цінними паперами) обрано об’єктами фінансового
контролінгу. Обөрунтовано основні складові й етапи
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формування системи фінансового контролінгу банківської
діяльності. Запропоновано методичний підхід до оцінки
рівня готовності банку до формування системи
фінансового контролінгу.

1130. Мартиненко, І. О.
Формування системи мотивованого навчання персоналу
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
Г.В. Назарова / І. О. Мартиненко ; Мартиненко Ірина
Олегівна. – Х., 2014. – 197 с.+дод. – Бібліогр.: с. 180-197
Проведено систематизацію чинників, які впливають на
рівень мотивації працівника до навчання. Розглянуто
мотиваційні аспекти у формуванні системи професійного
навчання персоналу та сформульовано визначення
терміна «мотивоване навчання». Здійснено аналіз
сучасного стану і проблем професійного навчання
персоналу промислових підприємств України в цілому та
Харківського регіону зокрема. За допомогою методів
економіко-математичного моделювання доведено вплив
витрат на професійне навчання на економічний стан
підприємства та фінансові результати його діяльності.

1131. Мельникова, Н. В.
Моделі управління прямими і зворотними матеріальними
потоками в логістичній системі промислового
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11; Наук. кер.
О.Г. Ніколаєва / Н. В. Мельникова ; Мельникова Надія
Володимирівна. – Х., 2014. – 294 с. – Бібліогр.: с. 195-212
Удосконалено
економіко-математичні
моделі
управління прямими і зворотними матеріальними
потоками й оптимізаційні моделі елементів логістичної
системи з урахуванням зворотних матеріальних потоків
на основі використання логістичного підходу, розроблено
імітаційну модель оцінки стійкості логістичної системи з
урахуванням зворотних матеріальних потоків на базі
теорії автоматичного управління, які дозволяють
підвищити ефективність функціонування промислового
підприємства. Запропоновані у роботі економікоматематичні моделі дають змогу досліджувати будь-які
логістичні системи промислових підприємств, у
виробничій діяльності яких присутні зворотні матеріальні
потоки ресурсів і відходів.

1132. Мисько, Н. В.
Розробка організаційно-економічного механізму
забезпечення конкурентоспроможності промислової
продукції : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
В.М. Гриньова / Н. В. Мисько ; Мисько Наталя
Василівна. – Х., 2014. – 249 с. – Бібліогр.: с. 174-205
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Уточнено
визначення
поняття
«конкурентоспроможність
промислової
продукції»;
систематизовано
сучасні
методи
оцінки
конкурентоспроможності
промислової
продукції;
розроблено
методичні
положення
щодо
оцінки
конкурентоспроможності
продукції
промислового
підприємства та виявлено основні фактори, що впливають
на конкурентоспроможність продукції вітчизняних
машинобудівних підприємств; визначено найбільш
суттєві методи економічного впливу держави, які
характеризують
вплив
зовнішніх
факторів
на
конкурентоспроможність
продукції;
удосконалено
послідовність формування організаційно-економічного
механізму
забезпечення
конкурентоспроможності
продукції.

1133. Нісфоян, С. С.
Управління витратами на утримання і розвиток
персоналу машинобудівних підприємств : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Н.Л. Гавкалова
/ С. С. Нісфоян ; Нісфоян Сергій Сергійович. – Х., 2014. –
296 с. – Бібліогр.: с. 193-219
У роботі уточнено визначення поняття «управління
витратами на утримання і розвиток персоналу»;
узагальнено теоретичні положення щодо формування
складових витрат на утримання і розвиток персоналу та
управління ними; визначено напрями раціоналізації
витрат на персонал підприємства, що передбачає
економію або збільшення цих витрат на основі аналізу
показників фінансово-господарської діяльності, наявності
зв’язку між ними й оцінки структурних зрушень;
виявлено тенденції зміни статей витрат на утримання і
розвиток персоналу машинобудівних підприємств.

1134. Олійник, Т. В.
Стратегічне управління адаптивністю підприємства : дис.
... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. І.П. Отенко
/ Т. В. Олійник ; Олійник Тетяна Володимирівна. – Х.,
2014. – 223 с.+дод. – Бібліогр.: с. 198-223
Дана організаційна характеристика стратегічного
розвитку підприємства, що відображає реалізацію його
стратегічних орієнтирів в умовах зовнішнього середовища
через інноваційність, конкурентні переваги, розвиток
знань та компетентностей персоналу, застосування
відповідних організаційних способів, форм та заходів.
Доведено, що організаційними формами та засобами
стратегічного управління адаптивністю підприємства
виступають корпоратизація, кооперація, дезінтеграція та
аутсорсинг.
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1135. Петренко, О. О.
Формування адаптивної системи професійного навчання
працівників промисловості : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.07; Наук. кер. М.В. Мартиненко / О. О. Петренко ;
Петренко Олександр Олесандрович. – Х., 2014. – 271 с. –
Бібліогр.: с. 209-234
Узагальнено фактори, що впливають на СПНП
промисловості. Розроблено методичний підхід до
оцінювання рівня адаптації СПНП до впливу факторів
зовнішнього і внутрішнього середовищ. Обөрунтовано
зміст і послідовність етапів визначення ступеня
адаптивності СПНП промисловості, що базується на
використанні моделювання структурними рівняннями.
Розроблено
методичні
положення та практичні
рекомендації з формування адаптивної системи
професійного навчання працівників промисловості на
мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях.

1136. Попов, О. В.
Організація маркетингової діяльності підприємств
машинобудівного кластеру : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. Т.І. Лепейко / О. В. Попов ; Попов
Олександр Вікторович. – Х., 2014. – 323 с. – Бібліогр.: с.
189-220
Доведено гіпотезу про представлення кластера як
багаторівневого середовища гармонізації інтересів
географічно виділених суб’єктів господарювання та відповідне
спрямування
організації
маркетингової
діяльності
на
забезпечення
такої
гармонізації.
Обгрунтовано систему концептуальних положень, які
відповідають введеним принципам і запропонованим
етапам організації маркетингової діяльності. Визначено
вплив стійкості маркетингових позицій учасників
кластера на параметри побудови простору опису
організації їх маркетингової діяльності. Розроблено
технологію визначення рівня зрілості організації
маркетингової діяльності підприємств кластера.

1137. Ромашова, Я. В.
Регулювання освітньої міграції в Україні : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.07; Наук. кер. О.М. Ястремська
/ Я. В. Ромашова ; Ромашова Яніна Володимирівна. – Х.,
2014. – 288 с. – Бібліогр.: с. 225-263
Узагальнено теоретичні положення міграційних
процесів, розкрито зміст та специфіку формування
освітніх міграційних потоків. Удосконалено класифікацію
освітньої міграції. Визначено особливості регулювання,
узагальнено міжнародний досвід та визначено основні
принципи формування політики державного регулювання
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міжнародної освітньої міграції. Визначено основні
складові системи регулювання освітньої міграції та
здійснено комплексний аналіз освітніх міграційних
процесів. Систематизовано й оцінено фактори впливу на
міжнародну освітню міграцію в Україні.

1138. Свидло, Г. І.
Управління витратами підприємства на основі оцінки
беззбитковості : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук.
кер. І.А. Сєрова / Г. І. Свидло ; Свидло Ганна Ігорівна. –
Х., 2014. – 224 с. – Бібліогр.: с. 174-201
У роботі узагальнено існуючі підходи до управління
витратами підприємства. Обөрунтовано послідовність
етапів процесу управління витратами підприємства,
взаємозв’язок складових та інструментів управління.
Виявлено основні тенденції у машинобудівній галузі в
контексті розвитку як промисловості, так і національної
економіки в цілому. Розроблено методичний підхід до
аналізу
витрат
машинобудівного
підприємства.
Обөрунтовано методичне забезпечення щодо аналізу
беззбитковості з позицій точки, інтервалу та площини.
Сформовано
систему
збалансованих
показників
управління підприємством в аспекті управління
витратами. Розроблено стратегії управління витратами
промислового підприємства із застосуванням матричного
підходу.

1139. Сенічкіна, О. Е.
Активізація інноваційної праці фахівців у
промисловості : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07; Наук.
кер. С.В. Лукашев / О. Е. Сенічкіна ; Сенічкіна Олена
Едуардівна. – Х., 2014. – 441 с. – Бібліогр.: с. 235-263
Узагальнено теоретичні положення щодо інноваційної
праці фахівців та уточнено її визначення. Удосконалено
класифікацію особистісних рис фахівців інноваційної
праці з урахуванням можливості позитивних змін рис для
її активізації. Узагальнено методи й уточнено теоретичні
положення щодо активізації інноваційної праці фахівців у
промисловості.
Виявлено
особливості
конкурентоспроможності та інноваційності економіки
України на макроекономічному рівні, результати
інноваційної діяльності на мезоекономічному рівні.
Визначено переважні фактори впливу та розроблено
процедуру оцінки інноваційної діяльності суб’єктів
господарювання промисловості. Розроблено методичний
підхід до оцінки та стимулювання результатів
інноваційної праці фахівців. Обөрунтовано й розроблено
методичний підхід до вибору напрямів і методів
активізації інноваційної праці фахівців. Запропоновано та
розроблено пропозиції щодо комплексної взаємодії
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інститутів макро-, мезо- та мікроекономічного рівнів для
активізації інноваційної праці фахівців у промисловості.

1140. Стаматін, О. В.
Оцінювання та напрями підвищення якості трудового
життя працівників промисловості : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.07; Наук. кер. О.М. Ястремська / О. В. Стаматін ;
Стаматін Олександр В'ячеславович. – Х., 2014. – 304 с. –
Бібліогр.: с. 211-239
У дисертації уточнено визначення поняття якості
трудового життя працівників з урахуванням об’єктивної
та суб’єктивної складових, узагальнено методичне
забезпечення з їх оцінювання, уточнено класифікацію
стратегій
забезпечення
якості
трудового
життя
працівників промисловості. На основі статистичних даних
визначено основні показники якості життя населення в
Україні у порівнянні з іншими країнами та в її регіонах.
Удосконалено методичне забезпечення кількісного
визначення якості трудового життя працівників
промисловості з урахуванням регіонально-галузевих
умов, розроблено методичні підходи до оцінювання якості
трудового
життя
працівників
промисловості
з
урахуванням: можливостей підприємств щодо її
забезпечення
за
результатами
господарювання;
сприйняття працівниками достатності рівня якості
трудового життя.

1141. Струпинська, Н. В.
Забезпечення ефективності маркетингової діяльності
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. Г.В. Верещагіна / Н. В. Струпинська ;
Струпинська Наталія Василівна. – Х., 2014. – 302 с. –
Бібліогр.: с. 216-249
В дисертації узагальнено змістовні характеристики та
уточнено поняття ефективності маркетингової діяльності
підприємства й удосконалено систему цілей її
забезпечення; виявлено основні тенденції діяльності
промислового комплексу та його складової машинобудування - в Україні та Харківській області;
визначено основні проблеми забезпечення ефективності
маркетингової діяльності на провідних підприємствах
машинобудування; розроблено методичний підхід до
визначення межі, при перевищенні якої додаткове
залучення грошових коштів не забезпечує зростання
ефективності маркетингової діяльності. Обөрунтовано
комплексну ієрархічну систему показників кількісного
оцінювання ефективності маркетингової діяльності
промислового підприємства; розроблено методичні
пропозиції визначення меж інтервалів оцінювання
якісного рівня ефективності маркетингової діяльності
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машинобудівного
підприємства;
обөрунтовано
методичний підхід до формування програми забезпечення
її ефективності.

1142. Фадєєва, Ю. В.
Методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень
у корпоративному управлінні підприємством : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. І.П. Отенко
/ Ю. В. Фадєєва ; Фадєєва Юлія Володимирівна. – Х.,
2014. – 239 с. – Бібліогр.: с. 206-225
Уточнено зміст та сутність поняття «стратегічне
рішення» в системі корпоративного управління
підприємством як результат колективного вибору
стратегічних цілей, засобів та дій, що відповідає
принципам корпоративного управління та враховує
інтереси основних груп учасників корпоративних
взаємовідносин.
Сформовано
класифікацію
видів
стратегічних рішень, що приймаються у корпоративному
управлінні підприємством за рахунок виділення та
групування таких ознак, що відповідають організаційному
аспекту їх прийняття; повноті знань та способів їх
застосування в процесах прийняття рішень; характеру
цілеспрямованості та змісту питань, що складають
рішення.

1143. Ціжма, Ю. І.
Удосконалення структури зайнятості населення в умовах
демографічної кризи (на прикладі Івано-Франківської
області) : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07; Наук. кер. М.Д.
Романюк / Ю. І. Ціжма ; Ціжма Юрій Іванович. – ІваноФранківськ, 2014. – 269 с. – Бібліогр.: с. 223-245
Узагальнено
теоретичні
положення
зайнятості
населення як соціально- економічної та демографічної
категорії, уточнено її місце в системі соціально-трудових
відносин, розглянуто сучасні концепції зайнятості та їх
еволюцію; уточнено визначення поняття структури
зайнятості населення, розширено класифікацію її форм.
Виявлено характеристики та особливості демографічної
кризи; проведено оцінювання її деструктивного впливу на
чисельність і структуру зайнятості населення в Україні та
Івано-Франківській області. Обөрунтовано методичний
підхід до розроблення стратегії удосконалення структури
зайнятості населення, що базується на принципах
концепції «флексік’юріті», яка поєднує гнучкість ринку
праці з соціальним захистом працівників; запропоновано
стратегічну матрицю «гнучкість - захищеність» та
сценарії розвитку стратегії удосконалення структури
зайнятості; обөрунтовано науково-теоретичний підхід до
використання нестандартної зайнятості; розроблено
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методичний підхід до оцінки
факторів на структуру зайнятості.

впливу економічних

1144. Чулак, О. В.
Стратегічне управління інноваціями у формуванні
конкурентних переваг підприємств на фармацевтичному
ринку : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. О.І.
Жилінська / О. В. Чулак ; Чулак Олександр Вікторович. –
К., 2014. – 216 с.+Дод. – Бібліогр.: с. 196-216
Обөрунтовано
необхідність
моделювання
інноваційного процесу в межах базової моделі медицини.
Показано взаємозв’язок еволюції товарних форм і
концепцій стратегічного управління та розкрито сутність
категорій
«стратегічне
управління»,
«інновації»,
«інноваційні стратегії» та «конкурентні переваги».
Визначено послідовність етапів стратегічного управління
інноваціями на фармацевтичному підприємстві у
контексті формування конкурентних переваг високого
порядку. Виявлено тенденції до зростання рівня
захворюваності, смертності населення України та
досліджено їх вплив на формування попиту на JI3.
Проведено оцінювання можливості переорієнтації
вітчизняних фармацевтичних підприємств на створення
оригінальних J13 та їх виведення на фармацевтичний
ринок України.

1145. Чумакова, О. О.
Удосконалення податкової політики в контексті
взаємозв'язку процесів оподаткування та ціноутворення :
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. Ю.Б. Іванов
/ О. О. Чумакова ; Чумакова Ольга Олександрівна. – Х.,
2014. – 264 с. – Бібліогр.: с. 215-247
Обөрунтовано необхідність врахування взаємозв’язку
процесів оподаткування та ціноутворення при реалізації
податкової політики та визначено місце податкової
політики
у
системі
державного
регулювання
ціноутворення;
уточнено
взаємозв’язок
процесів
оподаткування і ціноутворення; досліджено міжнародний
та вітчизняний досвід податкового регулювання
трансфертного ціноутворення та ціноутворення на
фінансових ринках.

1146. Шатравка, О. О.
Розвиток пенсійної системи України в контексті
соціального захисту населення : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.07; Наук. кер. Ю.Ю. Діденко / О. О. Шатравка ;
Шатравка Олена Олександрівна. – Х., 2014. – 269 с. –
Бібліогр.: с. 203-230
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Визначено демографічні, соціальні фактори та
організаційно-правові засади запровадження пенсійної
реформи в Україні, сутність і функції пенсійної системи.
Виявлено
організаційні
особливості
діяльності
Пенсійного фонду України. Визначено основні фінансовоекономічні показники діяльності Пенсійного фонду та
його територіальних відділень (на прикладі Сумської та
Харківської областей), результативність пенсійної
реформи; здійснено оцінку соціально-економічних
перспектив
впровадження
системи
недержавного
пенсійного забезпечення. Визначено та класифіковано
фактори впливу на функціонування загальнообов’язкової
та добровільної накопичувальних складових пенсійної
системи; розроблено методичний підхід до прогнозування
демографічних показників впливу на функціонування і
розвиток пенсійної системи.

1147. Шестакова, О. А.
Управління розвитком експортного потенціалу
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. Л.І. Піддубна / О. А. Шестакова ;
Шестакова Олена Андріївна. – Х., 2014. – 248 с. –
Бібліогр.: с. 183-202
Дістало подальшого розвитку визначення змісту і
закономірностей формування експортного потенціалу
підприємства та обөрунтування його структури.
Проаналізовано стан і виявлено головні причини
зниження
ефективності
управління
розвитком
експортного потенціалу вітчизняних машинобудівних
підприємств. Удосконалено методичне забезпечення
комплексного оцінювання рівня розвитку та рівня
стійкості експортного потенціалу підприємства.

1148. Шутєєва, О. Ю.
Фінансове забезпечення функціонування ринку цінних
паперів : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. Н.Л.
Гавкалова / О. Ю. Шутєєва ; Шутєєва Ольга Юріївна. – Х.,
2014. – 229 с. – Бібліогр.: с. 188-212
Розглянуто теоретичні підходи до класифікації функцій
ринку цінних паперів. Доведено, доцільність включення
до переліку основних функцій інтегруючої. Уточнено
визначення поняття «інструменти ринку цінних паперів»
(в межах фінансового управління), та поняття «фінансове
забезпечення функціонування ринку цінних паперів».
Досліджено сучасний стан ринку цінних паперів та
виявлено
напрями
удосконалення
фінансового
забезпечення з урахуванням зарубіжного досвіду.
Визначено склад і зміст факторів впливу на фінансове
забезпечення функціонування ринку цінних паперів.
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1149. Явдак, М. Ю.
Організація планування операційної діяльності
машинобудівного підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. В.М. Гриньова / М. Ю. Явдак ; Явдак
Марія Юріївна. – Х., 2014. – 237 с. – Бібліогр.: с. 223-237
Узагальнено теоретичні підходи до систематизації
критеріїв
оцінки
та
показників
планування
результативності
операційної
діяльності
машинобудівного підприємства. Узагальнено склад і
визначено сучасні тенденції впливу факторів формування
результатів операційної діяльності машинобудівних
підприємств. Запропоновано методичний підхід до
удосконалення структурної побудови системи планування
операційної
діяльності
підприємства.
Розроблено
послідовність та визначено зміст етапів формування
організаційного забезпечення системи бюджетного
планування операційної діяльності підприємства.

1150. Якимова, Л. П.
Моделювання еволюційної динаміки пенсійних систем :
дис. ... докт. екон. наук: 08.00.11; Наук. конс. В.М. Даніч
/ Л. П. Якимова ; Якимова Лариса Петрівна. – Алчевськ,
2014. – 482 с. – Бібліогр.: с. 400-443
Розроблено концепцію моделювання еволюційної
динаміки пенсійних систем, методологічні положення
актуарного
моделювання
солідарної
системи
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування,
математичну
модель
динаміки
функціонування
накопичувальної
системи
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування та модель динаміки функціонування
дворівневої системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, комплекс прогнозно-аналітичних
моделей динаміки поширення недержавного пенсійного
забезпечення
(НПЗ).
Удосконалено
теоретикометодологічні положення циклічно-хвильового підходу до
аналізу та моделювання еволюційної динаміки пенсійних
систем, економетричну модель динаміки розвитку та
математичну модель динаміки функціонування солідарної
системи загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування,
методичні
положення
сценарного
прогнозування розвитку пенсійної системи.

1151. Якимова, Н. С.
Забезпечення продуктивної зайнятості через
регулювання професійно-освітніх траєкторій молоді : дис.
... канд. екон. наук: 08.00.07; Наук. кер. Л.В. Шаульська
/ Н. С. Якимова ; Якимова Наталія Сергіївна. – Донецьк,
2014. – 273 с. – Бібліогр.: с. 246-273
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Узагальнено теоретичні положення щодо забезпечення
продуктивності зайнятості та удосконалено теоретикометодичний підхід до її дослідження на основі
систематизації економічних інтересів суб’єктів відносин у
сфері зайнятості та обгрунтування системи індикаторів
продуктивності зайнятості. Уточнено категорійний апарат
щодо визначення понять «продуктивна зайнятість»,
«професійно-освітня
траєкторія».
Систематизовано
сучасні професійно-освітні траєкторії розвитку молоді та
уточнено періодизацію процесу її професійного
становлення. Визначено загальні тенденції та проблеми
забезпечення продуктивності зайнятості в Україні.

2015
1152. Агавердієва, Х. Ф.
Соціальна відповідальність недержавних пенсійних
фондів в умовах реформування пенсійної системи : дис. ...
канд. екон. наук: 08.00.07; Наук. кер. Г.В. Назарова
/ Х. Ф. Агавердієва ; Агавердієва Халіда Фаіддіновна. – Х.,
2015. – 266 с. – Бібліогр.: с. 191-220
Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретичних
положень, методичних підходів та розробленню
практичних
рекомендацій
щодо
соціальної
відповідальності НПФ в умовах реформування пенсійної
системи. Надано характеристику їх розвитку у структурі
пенсійної системи. Розглянуто сутність соціальної
відповідальності НПФ, удосконалено зміст і перелік
функціональних
обов’язків
адміністратора
НПФ,
доповнено класифікацію видів нефінансової звітності
НПФ; досліджено вимоги міжнародних стандартів
соціальної відповідальності в процесі євроінтеграції
України. Здійснено оцінку стану НПФ. Обөрунтовано й
розроблено методичний підхід до вибору напрямів
реалізації соціальної відповідальності НПФ, побудовано
модель ідентифікації їх соціальної відповідальності.

1153. Бабенко, В. О.
Моделювання в управлінні інноваційними процесами
переробних підприємств АПК : дис. ... докт. екон. наук:
08.00.11; Наук. кер. В.В. Вітлінський / В. О. Бабенко ;
Бабенко Віталіна Олексіївна. – Х., 2015. – 478 с. –
Бібліогр.: с. 411-459
Здійснено аналіз стану інноваційної діяльності
переробних підприємств АПК України та визначено
основні тенденції їхнього розвитку; проаналізовано
внутрішнє та зовнішнє середовище щодо забезпечення
їхньої інноваційної діяльності. Розроблено концепцію
моделювання в УІПП. На її основі побудовано систему
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математичних моделей, в яких, крім інноваційноінвестиційних аспектів, глибоко відображені процеси
основного виробництва агропереробних підприємств,
зокрема розроблено концептуальну модель динамічної
оптимізації УІПП, загальну модель програмного УІПП,
загальну модель адаптивного УІПП, деталізовану модель
багатокритеріальної оптимізації УІПП в умовах
невизначеності й зумовлених цим ризиків.

1154. Громика, Р. П.
Методичне забезпечення розробки стратегії
інноваційного розвитку підприємства : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.04; Наук. кер. І.П. Отенко / Р. П. Громика ;
Громика Роман Петрович. – Х., 2015. – 223 с. – Бібліогр.: с.
187-208
Уточнено
сутність
та
взаємозв’язок
понять
«стратегічний інструментарій інноваційного розвитку
підприємства» та «методичне забезпечення розробки
стратегії інноваційного розвитку». Доведено, що
методичне забезпечення розробки стратегії інноваційного
розвитку є
часткою
відповідного стратегічного
інструментарію й за своїм призначенням чітко визначає
процедури
процесів
прийняття,
обөрунтування,
пророблення відповідних управлінських рішень за
рахунок
використання
аналітичних
методів
та
розрахунків. Сформовано концептуальні положення
створення
методичного
забезпечення
розробки
інноваційних стратегій.

1155. Дзьобко, І. П.
Управління потоковими процесами підприємства на
основі логістичного підходу : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. Г.Ф. Азаренков / І. П. Дзьобко ;
Дзьобко Ірина Петрівна. – Х., 2015. – 253 с. – Бібліогр.: с.
183-205
Гіпотеза дослідження полягає в використанні
інтегральних властивостей логістики для зростання
адаптаційних
характеристик
та
оптимізаційної
спроможності управління потоковими процесами. На
основі проведеної систематизації понятійно-категорійного
апарату розроблено теоретичні положення з організації
управління
потоковими
процесами
підприємства.
Охарактеризовано умови реалізації логістичного підходу
до управління потоковими процесами вітчизняних
підприємств. Розроблено методичний підхід до оцінювання стану управління потоковими процесами, в
межах якого досліджено результативність управління
потоковими процесами, визначено ступінь логістизації
елементів системи управління та обөрунтовано сценарії
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стратегічної поведінки підприємства в функціональних
областях логістики.

1156. Жуков, А. В.
Діагностика ефективності виробничо-господарської
діяльності підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04;
Наук. кер. Л.М. Малярець / А. В. Жуков ; Жуков Андрій
В'ячеславович. – Х., 2015. – 257 с. – Бібліогр.: с. 200-231
Дістало
подальшого
розвитку
зміст
поняття
діагностики, визначено сутність діагностики ефективності
виробничо-господарської діяльності та її складових.
Систематизовано показники діагностики ефективності
виробничо- господарської
діяльності
за трьома
складовими:
ефективності
підсистем
виробничогосподарської діяльності підприємства, ефективності
використання окремих видів ресурсів та соціальноекологічної ефективності. Обөрунтовано набір та зміст
статистичних інструментів діагностики і сформовано та
розв’язано
оптимізаційну
задачу
в
управлінні
ефективністю
виробничо-господарської
діяльності
підприємства. Розроблено методичний підхід до
діагностики
ефективності
виробничо-господарської
діяльності підприємства. Обөрунтовано і розроблено
комплекс мотиваційних заходів щодо підвищення
ефективності
виробничо-господарської
діяльності
підприємства.

1157. Зеленський, М. В.
Ефективність аутсорсингу логістичних функцій
промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. О.М. Ястремська / М. В. Зеленський ;
Зеленський Максим Васильович. – Х., 2015. – 277 с. –
Бібліогр.: с. 217-238
У
дисертації
уточнено
визначення
поняття
«ефективність аутсорсингу логістичних функцій»,
виявлено фактори впливу зовнішнього і внутрішнього
середовища на ефективність використання аутсорсингу
логістичних функцій промислового підприємства;
проаналізовано вітчизняний ринок логістичних послуг та
доведено
доцільність
передачі
промисловими
підприємствами логістичних функцій на аутсорсинг з
урахуванням специфіки розвитку національного ринку.
Запропоновано
методичне
забезпечення
аналізу
ефективності діяльності машинобудівного підприємства,
обөрунтовано та розроблено методичні рекомендації до
аналізу ефективності виконання логістичних функцій на
підприємстві, розроблено організаційне забезпечення
здійснення аутсорсингу логістичних функцій, розроблено
методичний підхід до вибору логістичного аутсорсера,
обөрунтовано та запропоновано методичний підхід до
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визначення ефективності аутсорсингу логістичних
функцій на прикладі транспортування і складування.

1158. Кіпа, Д. В.
Методичне забезпечення формування конкурентної
стратегії машинобудівного підприємства : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Т.І. Лепейко / Д. В. Кіпа ;
Кіпа Денис В'ячеславович. – Х., 2015. – 315 с. – Бібліогр.:
с. 188-215
Уточнено сутність поняття «конкурентна стратегія»;
класифіковано
конкурентні
стратегій
за
двома
критеріями: доля ринку та тип конкурентних переваг;
запропоновано
теоретичний
базис
формування
конкурентної
стратегії,
який
включає
конкурентоспроможність підприємства, конкурентну
перевагу і ключову компетенцію. Оцінено рівень
стратегічного
потенціалу
на
досліджуваних
машинобудівних підприємствах шляхом виділення
окремих функціональних складових, які відображають
виробничий, кадровий, маркетинговий, фінансовий,
науково-технічний та інноваційно-інвестиційний і
організаційно-управлінський потенціали у розрізі аспектів
використання та формування стратегічного потенціалу,
що виступило базою для групування підприємств за
рівнем цих складових з подальшим позиціонуванням на
матриці розміщення.

1159. Коваленко, К. С.
Моделі попередження кризових ситуацій у фінансовогосподарській діяльності підприємства : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.11; Наук. кер. Т.С. Клебанова
/ К. С. Коваленко ; Коваленко Катерина Сергіївна. – Х.,
2015. – 282 с. – Бібліогр.: с. 183-207
У ході дослідження виявлено сучасні тенденції
розвитку української економіки в цілому та коксохімічних
підприємств
зокрема,
проаналізовано
існуючий
інструментарій управління кризовими ситуаціями у
фінансово-господарській діяльності підприємств. Розроблено комплекс моделей СПКС у фінансово-господарській
діяльності підприємств. У рамках запропонованої СПКС
побудовано моделі оцінки рівня кризовості фінансовогосподарської
діяльності
підприємств,
моделі
ідентифікації глибини кризи фінансово-господарської
ситуації на підприємстві, моделі оцінки й аналізу впливу
зовнішніх кризоутворюючих факторів на формування
кризових ситуацій на підприємстві та моделі
прогнозування розвитку кризових ситуацій на підприємстві для виявлення їх внутрішніх джерел і напрямків
превентивних дій.
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1160. Ковтун, К. С.
Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів
на підприємствах : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук.
кер. О.Ю. Велика / К. С. Ковтун ; Ковтун Катерина
Сергіївна. – Х., 2015. – 259 с. – Бібліогр.: с. 218-240
У роботі систематизовано види ефективності
інноваційного проекту, уточнено зміст економічної
ефективності інноваційних проектів на фармацевтичних
підприємствах та узагальнено методичні положення щодо
її оцінки. Визначено сучасний стан інноваційної
діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств та
виявлено фактори, які впливають на впровадження
інноваційних проектів. Розроблено методичний підхід до
оцінки економічної ефективності інноваційних проектів.
Обөрунтовано необхідність врахування ризиків, з точки
зору отримання компенсації в процесі впровадження
інновацій.

1161. Койбічук, В. В.
Економіко-математичне моделювання
конкурентоспроможності банків : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.11; Наук. кер. Л.М. Малярець / В. В. Койбічук ;
Койбічук Віталія Василівна. – Х., 2015. – 263 с. – Бібліогр.:
с. 194-229
Уточнена змістовна сутність конкурентоспроможності
банків, її елементний структурно-функціональний склад.
Обөрунтовано методичні положення економікоматематичного описового
моделювання
конкурентоспроможності банку. Сформовано ознаковий
простір опису конкурентоспроможності банку та
обөрунтовано методичне забезпечення його формування.
Розроблено
нечітку
регресійну
модель
конкурентоспроможності банку для його описового
моделювання в умовах невизначеності з урахуванням
особливостей даних, що використовуються в аналізі
діяльності банку, а саме невизначеності, яка обумовлена
різними об’єктивними і суб’єктивними причинами в
сучасних умовах.

1162. Колодізєва, С. О.
Організаційне забезпечення управління банківськими
послугами за логістичним підходом : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.08; Наук. кер. Н.М. Внукова / С. О. Колодізєва ;
Колодізєва Світлана Олегівна. – Х., 2015. – 260 с. –
Бібліогр.: с. 159-187
Дисертація спрямована на вирішення сучасних проблем
розвитку ринку банківських послуг в Україні на основі
впровадження
інноваційних
методів
управління
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банківськими послугами та формування адекватного їм
організаційного забезпечення. Вивчення та узагальнення
теоретичних основ економічної сутності поняття
банківської послуги дозволили уточнити це поняття з
урахуванням необхідності досягнення економічних
компромісів між банками та клієнтами у процесі
банківського обслуговування. У роботі розглянуто
сутність та особливості логістичного підходу в
банківській діяльності, обөрунтовано доцільність його
застосування для вдосконалення управління банківськими
послугами.
Уточнено
поняття
та
структура
організаційного забезпечення управління банківськими
послугами за логістичним підходом. Обөрунтовано
перспективи
ліквідації
недоліків
банківського
обслуговування, а також вирішення ряду проблем
вітчизняного ринку банківських послуг, зокрема, ринку
факторингових послуг.

1163. Корчагіна, Г. А.
Оцінка професійної культури управлінського персоналу
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
І.П. Отенко / Г. А. Корчагіна ; Корчагіна Галина
Анатоліївна. – Х., 2015. – 255 с. – Бібліогр.: с. 198-215
У дисертаційній роботі сформовано понятійний апарат
професійної
культури
управлінського
персоналу
підприємства, проаналізовано та систематизовано
теоретичні підходи до оцінки та розвитку професійної
культури управлінського персоналу підприємства, а також
аналітичний
інструментарій
оцінки;
сформовано
методичне забезпечення аналізу професійної культури
управлінського персоналу підприємства, виявлено та
визначено чинники професійної культури управлінського
персоналу за результатами аналізу управлінської
культури вітчизняних машинобудівних підприємств;
також сформовано методичний підхід до оцінки
професійної
культури
управлінського
персоналу
машинобудівного підприємства, розроблено методичний
інструментарій оцінки розвитку професійної культури
управлінського персоналу підприємств та обөрунтовано
стратегію розвитку професійних знань управлінського
персоналу підприємства.

1164. Кошарна, П. С.
Формування стратегічного інструментарію
позиціонування підприємства : дис. ... канд. екон. наук:
08.00.04; Наук. кер. І.П. Отенко / П. С. Кошарна ; Кошарна
Поліна Сергіївна. – Х., 2015. – 225 с. – Бібліогр.: с. 189-208
Сформовано понятійний апарат предметної області
дослідження
стратегічного
інструментарію
позиціонування підприємства. Узагальнено концептуальні
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положення
до
стратегічного
інструментарію
позиціонування
підприємства.
Уточнено
склад
стратегічного
інструментарію
позиціонування
підприємства за значеннєвою, проектною; візуальною,
техніко-технологічною; організаційною та аналітичною
складовими. Розроблено класифікацію видів позицій
підприємства, в якій виділено стратегічну позицію як
генеруючу в процесах розвитку підприємства та
розширено за рахунок позиції підприємства відносно груп
учасників
стратегічного
впливу
конкурентів;
споживачів; постачальників; інвесторів, кредиторів,
партнерів; держави.

1165. Литвиненко, А. О.
Управління розвитком матеріально-технічної бази
підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
А.А. Пилипенко / А. О. Литвиненко ; Литвиненко Аліна
Олександрівна. – Х., 2015. – 331 с. – Бібліогр.: с. 208-227
Уточнено понятійно-категоріальний базис дослідження,
розроблено
концептуальні
положення
організації
управління
розвитком
матеріально-технічної
бази
підприємства та запропоновано онтологічну модель
відповідного механізму управління. Доведена доречність
розгляду потенціалу розвитку матеріально-технічної бази
підприємства як цільового орієнтиру для розробленого
механізму. Інтегральне оцінювання такого потенціалу
запропоновано здійснювати на основі розробленої
ієрархічної моделі нечіткого логічного висновку, яка
враховує ефективність використання наявної комбінації
активів й бізнес- процесів підприємства у сполученні з
спроможністю трансформаційного перегляду такої
комбінації.

1166. Немашкало, К. Р.
Теоретико-методичне забезпечення оцінки
функціонування соціального капіталу : дис. ... канд. екон.
наук: 08.00.07; Наук. кер. І.В. Журавльова
/ К. Р. Немашкало ; Немашкало Каріна Ромеовна. – Х.,
2015. – 320 с. – Бібліогр.: с. 205-241
У дисертації уточнено визначення поняття «соціальний
капітал» із виокремленням його основних ознак.
Обөрунтовано структуру соціального капіталу та
ідентифіковано
його
складові.
Систематизовано
методичні підходи до оцінювання соціального капіталу на
макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях та сформовано
теоретичні положення оцінки його функціонування.
Розроблено методичні підходи до оцінки функціонування
соціального капіталу на макро- і мезоекономічному
рівнях.
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1167. Остапенко, В. М.
Формування фінансового потенціалу публічноприватного партнерства в контексті фінансової політики
держави : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; Наук. кер. В.Ф.
Тищенко / В. М. Остапенко ; Остапенко Вікторія
Миколаївна. – Х., 2015. – 296 с. – Бібліогр.: с. 173-231
У роботі розкрито зміст і структуру фінансової
політики
держави,
обгрунтовано
доцільність
використання публічно-приватного партнерства.
Уточнено поняття «публічно-приватне партнерство»,
узагальнено класифікацію ППП з урахуванням його
особливостей. Обөрунтовано необхідність визначення
фінансового потенціалу ППП, розглянуто його сутність та
структуру.
Розроблено
послідовність
формування
фінансового потенціалу ППП. Запропоновано методичний
підхід до оцінювання фінансового потенціалу ППП за
секторами.

1168. Салун, М. М.
Відтворення та модернізація ресурсного потенціалу
підприємства : дис. ... докт. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
В.М. Гриньова / М. М. Салун ; Салун Марина
Миколаївна. – Х., 2015. – 609 с. – Бібліогр.: с. 399-444
У роботі розроблено концепцію відтворення ресурсного
потенціалу підприємства з урахуванням ринкових умов
підтримки якісно-кількісних характеристик системи
«ресурсний потенціал підприємства», що дозволяє
розв'язувати
суперечності,
що
виникають,та
забезпечувати
створення
стабільних
позитивних
тенденцій у діяльності підприємства. Обөрунтовано
положення концептуального підходу до модернізації
ресурсного потенціалу підприємства, який враховує
створення
фундаментальних
передумов
розвитку
гібридної системи «ресурсний потенціал підприємства» за
рахунок упровадження якісних, незворотних перетворень
відповідно до вимог науково-технічного прогресу.

1169. Стрижиченко, К. А.
Механізм регулювання фінансового ринку України в
умовах нової світової економіки : дис. ... докт. екон. наук:
08.00.08; Наук. кер. О.В. Раєвнєва / К. А. Стрижиченко ;
Стрижиченко Костянтин Анатолійович. – Х., 2015. – 429
с.+дод. – Бібліогр.: с. 385-429
На підставі дослідження суперечностей сучасного
розвитку фінансового ринку і передумов становлення
нової світової економіки узагальнено систему принципів
та сформовано положення нової парадигми регулювання
фінансового ринку України. У роботі обөрунтовано
концепцію регулювання фінансового ринку в умовах
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формування нової світової економіки, розроблено
механізм регулювання фінансового ринку України, який
містить три складові — саморозвитку, самоорганізації та
адаптації, побудовано методологічні основи забезпечення
реалізації цих складових.

1170. Трунова, Т. М.
Моделі формування фінансової стратегії підприємства :
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11; Наук. кер. Л.С. Гур'янова
/ Т. М. Трунова ; Трунова Тетяна Миколаївна. – Х., 2015. –
379 с. – Бібліогр.: с. 198-223
У дисертаційній роботі вирішено актуальну проблему
підвищення
ефективності
фінансової
діяльності
підприємств на підставі розробки комплексу економікоматематичних моделей формування фінансової стратегії
підприємства, що забезпечує його стійке функціонування
і розвиток в умовах швидко мінливого економічного
середовища. Проведено аналіз особливостей здійснення
фінансової діяльності вітчизняних підприємства у
сучасних умовах. Визначено роль фінансової стратегії в
системі управління фінансовою діяльністю підприємства.
Проведено аналіз існуючих підходів до моделювання
фінансової стратегії підприємства.

1171. Ус, М. І.
Формування підприємством ефективних партнерських
відносин : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Наук. кер.
Н.М. Лисиця / М. І. Ус ; Ус Марина Ігорівна. – Х., 2015. –
277 с. – Бібліогр.: с. 224-242
Уточнено визначення
«партнерські відносини».
Виявлено основні напрямки та характери формування
партнерської взаємодії, розвинуто класифікацію видів
партнерських відносин. Ідентифіковано стан, тенденції та
галузеву
специфіку
формування
підприємством
партнерських відносин. Уточнено послідовність етапів
встановлення партнерських відносин машинобудівними
підприємствами.
Запропоновано
процес
вибору
потенційних партнерів підприємства на основі оцінки їх
професійної відповідності. Удосконалено методичний
підхід до визначення ефективності партнерських
відносин, що передбачає розрахунок ефективності
відносин. Розвинуто структуру та зміст інформаційної
системи формування та розвитку партнерських відносин.

1172. Цибулько, Д. І.
Організаційно-економічне забезпечення технічного
перезброєння промислових підприємств : дис. ... канд.
екон. наук: 08.00.04; Наук. кер. Ю.Д. Маляревський
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/ Д. І. Цибулько ; Цибулько Дмитро Іванович. – Х., 2015. –
252 с. – Бібліогр.: с. 183-208
Отримало подальший розвиток змістовне визначення
«технічного
переозброєння»
та
«організаційноекономічного забезпечення технічного переозброєння»,
визначено комплекс його складових. Обөрунтовано
створення та роль Фонду технічного переозброєння як
одного з нетрадиційних джерел фінансування процесу
технічного переозброєння. Дістав подальшого розвитку
теоретичний базис технічного переозброєння в частині
класифікації основних засобів та принципів процесу
технічного переозброєння. Систематизовано показники
оцінки
економічної
ефективності
технічного
переозброєння
за трьома
напрямками:
технікоекономічного рівня виробництва, ефективності інвестицій
в технічне переозброєння та економічної ефективності
впровадження технічного переозброєння.
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Мабана, Эме Марта
Мавріду, В. Ю.
Магамедемінова З. І.
Маду, Теофилус Осиначи
Маевский А. Г.
Маевский Г. А.
Мажник Н. А.
Мажник, Л. О.
Мазепа А. Д.
Мазоренко, О. В.
Майборода О. Є.
Майзель Л. Л.
Макаренко А. П.
Макаренко П. Н.
Макарова Г. М.
Макарова І. В.
Максімова, М. В.
Малахов, В. А.
Маликов И. И.
Малышев А. В.
Малюкіна, А. О.
Маляревский Ю. Д.
Малярец Л. М.
Малярець Л. М.
Мамонова В. В.
Манов М. Г.
Манойленко А. В.
Марван, Али Саламех Аль-Салаймех
Маренич А. И.
Маринов, Васко Йотов
Маркова Н. С.

627
1098
851
628
475
129
529
1035
508
1128
925
45
752
713
19
926
1129
1066
209
579
1067
435
509
962
436
17
714
787
653
530
898
459

Мартиненко М. В.
Мартиненко, І. О.
Мартиянова М. П.
Мартыненко Р. И.
Мартюшева Л. С.
Марущенко В. А.
Марченко А. А.
Марченко С. И.
Матвеев А. А.
Матвієнко-Біляєва Г. Л.
Матросов А. Д.
Мащенко М. А.
Мащенко С. Д.
Мбоко, Бьенвеню
Мвибудулу К. К.
Медведев О. В.
Медведева И. Б.
Мельник А. О.
Мельник В. І.
Мельников О. С.
Мельникова К. В.
Мельникова К. И.
Мельникова, Н. В.
Мельтюхова Н. Н.
Меренкова Л. А.
Меркулова Т. В.
Меттке, Торстен
Мехеда Н. Г.
Микуленко В. В.
Микулин В. Г.
Милишенко А. Я.
Миненко В. А.
Мироненко, І. І.
Миронова Н. С.
Миронова О. М.
Мирошниченко В. Н.
Мисько, Н. В.
Митин Н. Е.
Михайленко А. И.
Мілевський С. В.
Мірошниченко О. В.
Міцкевич Н. А.
Мішин О. Ю.
Мішина С. В.
Мішустін Ю. В.
Можевенко, Т. Ю.
Мозгова, Л. О.
Молдавська О. В.
Мороз В. Г.
Мороз И. В.
Москаленко В. П.
Москаленко Н. О.

788
1130
819
87
408
654
210
349
276
998
185
999
186
580
409
531
695
944
789
597
852
187
1131
410
818
551
552
655
234
476
211
99
1099
477
945
411
1132
148
115
899
853
1000
927
854
731
1068
1036
790
100
656
212
820
460

Мурлыкин А. А.
Мыца В. П.
Мыца Е. В.

149
553
676

Н
Назаров А. В.
Назаров, Н. К.
Назарова Г. В.
Назарова С. О.
Найденко О. Є.
Найденов В. С.
Найпак, Д. В.
Наумік К. Г.
Нго, Хай Ань
Нгуен, Ван Лонг
Нгуен, Ван Тхань
Нгуен, Дак Зи
Нгуен, Динь До
Нгуен, Те
Нгуен, Тхи Ныонг
Небилиця, О. А.
Немашкало, К. Р.
Нескоромных В. М.
Несторенко О. В.
Нетопиль М. К.
Нечепуренко А. І.
Низькодубова К. В.
Никифорова Н. И.
Николаева И. С.
Нікіфорова О. В.
Ніколаєв І. В.
Нісфоян, С. С.
Новикова М. Н.
Новикова Т. В.
Новікова М. В.
Новікова М. М.
Ноордин А. Д.
Носач И.П.
Носков В. А.

696
1100
900
1001
928
50
1037
821
235
478
451
581
567
236
566
1038
1166
213
822
286
1002
823
510
855
1003
986
1133
697
753
987
1004
856
22
698

О
Оболенська Т. Є.
Овсянкіна А. Ю.
Овчинников В. И.
Огиенко А. Д.
Огиенко С. А.
Огурцов В. В.
Одоемелан, Мосес Мгбеодичинма
Окраинец Татьяна Ивановна
Оксененко С. П.

791
929
299
165
629
901
598
214
857
461

Олалейе, Самуэль Оласоде
Олейник Л. У.
Олейник С. С.
Олейник С. У.
Олійник, Т. В.
Ольховиков О. В.
Омелаенко Н. Н.
Омифидипе, Мурайна Гбенга
Онвука, Браун Еке
Онищенко М. Н.
Орєхова К. В.
Орлов А. С.
Орлов П. А.
Орлов С. П.
Осипенко А. М.
Оспищев В. И.
Остапенко, В. М.
Отенко И. П.
Отенко І. П.
Охаджи, Кеннет Озоемена
Охотникова М. Н.
Охрименко Л. С.

599
34
732
26
1134
611
255
630
600
715
963
532
277
677
437
657
1167
554
930
582
116
27

П
Павлова М. В.
Павлюткин С. П.
Паламарчук Н.А.
Паласио, Вердесиа Мигель Роберто
Пальчик Е. И.
Пальчик О. Н.
Панасенко О. В.
Парамонов В. В.
Парамонов В. Н.
Пасенко Н. С.
Пасечник А. П.
Пасечникова Л. М.
Пасько В. В.
Пасько М. И.
Педенко Н. Н.
Пелихов Е. Ф.
Пенская И. А.
Пеньков В. В.
Пеньков В. Я.
Перепечай Н. М.
Петренко В. Л.
Петренко Л. И.
Петренко С. В.
Петренко, О. О.
Петросянц К. В.
Петряева З. Ф.
Петряєв О. О.

631
68
310
479
583
632
946
438
150
858
130
117
511
633
533
287
634
350
131
824
601
412
362
1135
947
338
902
462

Пилипенко А. А.
Пилипенко А. А.
Пилипенко А. С.
Пилипенко С. Н.
Писаревська Г. І.
Писарчук О. В.
Пискун Е. И.
Письмак, В. О.
Піддубна А. І.
Піддубна Л. І.
Піддубна Л. І.
Плетникова И. Н.
Плетникова Л. Н.
Плоха О. Б.
Поветкин Ю. В.
Повх И. В.
Погарцев А. В.
Погодина Э. Н.
Погореленко Н. П.
Поєдинцева В. В.
Полевщиков В. В.
Полтавский Г. Я.
Полтавська Є. О.
Полтініна, О. П.
Полубєдова, А. О.
Поляков Н. Е.
Полякова О. Ю.
Полякова Я. О.
Поникаров В. Д.
Пономарев В. П.
Пономаренко А. А.
Пономаренко В. С.
Пономаренко Н.Ф.
Пономаренко, О. Е.
Попов А. Е.
Попов О. Є.
Попов О. С.
Попов, О. В.
Попова С. М.
Попова, Л. М.
Поспелов А. С.
Поспєлов О. М.
Посылкина О. В.
Потемкин С. К.
Потрашкова Л. В.
Преображенська, О. С.
Приварникова, І. Ю.
Приймак Л. И.
Приступа М. І.
Притыченко Т. И.
Прокопенко В. Л.
Прокопішина О. В.

733
988
256
323
1006
964
754
1101
931
792
1005
257
237
825
324
413
132
258
699
859
259
238
860
1102
1103
13
678
861
325
288
679
716
166
1104
700
1007
903
1136
862
1039
387
989
388
101
793
1040
1069
239
863
658
826
990
463

Прокопович С. В.
Прокопчук А. Ф.
Прокоф'єва С. В.
Проноза П. В.
Проскура О. Ю.
Проскурніна, Н. В.
Прохорова В. В.
Прохорова Т. П.
Процай Ф. И.
Птащенко, О. В.
Пустовая В. В.
Путятин Ю. А.
Пушкарь Р. Г.

794
69
991
680
795
1105
755
363
51
1041
452
717
70

Р
Рабиніна Ю. Б.
Рабинович И. А.
Радин В. Н.
Раевнева Е. В.
Раєвнева О. В.
Разинкова В.П.
Рак Н. А.
Ратников Н. И.
Рац, О. М.
Рева В. В.
Рева В. С.
Ревенко О. В.
Резникова Т. А.
Реньи, Габор
Ришар, Сика Ипполит
Ріпка Д. О.
Рожко В. І.
Розум В. И.
Романченко О. М.
Ромашова, Я. В.
Рубан Л. О.
Рудак, С. М.
Руденко, Г. Р.
Рудика О. В.
Рудковский А. П.
Рудычев А. А.
Рыдник В. Л.
Рябик, Г. Є.
Рябуха А. Е.
Рябченко Е. П.

864
118
364
568
948
167
734
88
1106
635
215
932
439
718
440
992
933
240
1008
1137
735
1042
1043
934
260
151
38
1107
133
636

С
Савенко, К. С.
Савченко Б. Г.
Савченко В. И.

1108
102
736
464

Савченко М. В.
Сай В. Т.
Салун М. М.
Салун, М. М.
Салыгина Н. В.
Самет И. М.
Самойленко В. В.
Самойленко С. М.
Санарова И. А.
Санников В. И.
Сасина Л. А.
Сатановский Л. А.
Сахно А. А.
Сахно Л. А.
Сашков И. Г.
Светличная А. Г.
Свидло, Г. І.
Северинов А. В.
Сект П. Е.
Семенов В. Б.
Семенченко, А. В.
Сенічкіна, О. Е.
Сергеев И. В.
Сергієнко О. А.
Сердюков К. Г.
Середа, Середа (Карпенко) Аліна Станіславівна.
Сериков А. Ф.
Серикова Т. Н.
Серова И. А.
Серпухов, М. Ю.
Сивый В. Б.
Сильвестр, Окечукву Эджиавоко
Синиця Т. В.
Синіговець О. М.
Синюгіна, Н. В.
Ситцевой В. С.
Сігаєва Т. Є.
Скарбо П. Н.
Скляров В. П.
Скоков Б. Г.
Скоков С. Б.
Скороход Н. И.
Скорынин Р. Г.
Славгородська О. Ю.
Слинченко В. И.
Слуцька, О. В.
Слюнина Т. Л.
Слюсаренко О. А.
Смирнов В. В.
Смолюк В. Л.
Соболев Е. С.
Соколова Л. В.
465

865
241
796
1168
659
8
904
905
261
56
389
2
71
756
365
216
1138
414
3
906
1044
1139
262
1009
555
1109
453
534
480
1045
39
390
827
757
1046
134
1010
366
152
289
681
217
637
935
153
1110
737
701
300
965
188
660

Соколова Л.В.
Соловьев А. В.
Соловьев А. И.
Соловьев В. В.
Сологуб Е. Г.
Солоха И. П.
Сотников В. И.
Сотников С. Е.
Сотникова О. А.
Сотнікова Ю. В.
Сотнікова, Ю. В.
Сохацька, Г. В.
Стаматін, О. В.
Стариков А. В.
Стариков Л. А.
Стародубова Г. М.
Стародубцев В. В.
Стахорская С. И.
Степаненко Н. А.
Степанов А. П.
Степанова, Е. Р.
Степуріна С. О.
Стешенко Г. П.
Стешенко І. В.
Стрелец А. И.
Стрижак О. О.
Стрижиченко К. А.
Стрижиченко, К. А.
Строкович А. В.
Струпинська, Н. В.
Суворов Е. И.
Сударкина С.П.
Сурков В. Г.
Суркова С.Н.
Сушко Л. Н.
Сытин А. А.
Сычева Е. Е.

326
351
535
682
218
40
481
263
536
936
1111
1070
1140
72
18
219
311
719
738
103
1112
949
220
907
189
866
797
1169
720
1141
312
168
190
169
661
264
662

Т
Талащенко А. И.
Таньков К. М.
Таран Н. И.
Таранов В. Г.
Тарасенко, О. О.
Тарасов А. И.
Тарасов В. И.
Тарасова В. Ф.
Тарасова Е. П.
Таряник Н. А.
Татаринов В. С.
Таубе С. В.

278
966
415
301
1113
154
602
482
265
313
155
416
466

Телишевская Л. И.
Терехова Н. Э.
Тижненко Л. О.
Тимонин А. М.
Тимофеев В. Л.
Тимофеев В. Н.
Тимохин Н. В.
Тимуш М. М.
Тимченко Н. Г.
Тисячна, Ю. С.
Титарь О. А.
Титова В. П.
Тищенко А. Н.
Тімонін, К. О.
Ткачев С. Ф.
Ткаченко И. И.
Ткаченко О. В.
Ткачук, І. І.
Толстікова О. В.
Томах В. В.
Томилин Н. А.
Тонгазара, Алэн Суманафи
Тонева К. В.
Топал Д. М.
Топорков А. И.
Топчий Л. С.
Точ, Чан Кресна
Трегуб Д. В.
Третьяк Е. П.
Тридед А. Н.
Трипольский А. А.
Трохин В. Ф.
Трунов И.И.
Трунова, Т. М.
Тундэвийн, Доржбал
Тюрина В. Н.

483
638
950
339
191
279
556
156
417
1071
367
340
327
1072
28
157
908
1073
967
968
639
612
867
136
569
135
640
758
828
454
104
221
170
1170
341
418

У
Угбало, Эгбомодион Кристофер
Узунов Ф. В.
Украинский А. В.
Українська Т. В.
Ус, М. І.
Ушакова И. А.
Ушкалов И. В.

512
868
663
683
1171
419
455

Ф
Фадєєва, Ю. В.
Файзулаєва, К. А.
Фам, Ван Фо

1142
1074
314
467

Фам, Куанг Тхао
Фан, Тхи Тхуан
Фареник В. А.
Фартушняк О. В.
Фатеева П. И.
Фатюха Л. К.
Федоров Б. Ф.
Федотова І.В.
Фесенко В. И.
Фесенко І. А.
Филонич В. С.
Фрадков Е. С.
Фрыдынский В. А.

513
570
484
759
119
41
158
937
514
1011
42
222
266

Х
Хайкин В. П.
Халабузарь Г. О.
Халина В. Ф.
Хани Ф. Я.
Хантурин Р. А.
Хардиков Н. В.
Харин А. И.
Харичкин А. Г.
Харченко А. О.
Харченко И. В.
Хахалев Д. А.
Хвостенко, В. С.
Химченко М. Г.
Хлуденев С. Ф.
Хмеленко А. В.
Хмеленко Г. Г.
Хмиль Т.М.
Хоанг, Тхи Нуой
Хобта В. М.
Хозе Б. Н.
Холодная Ю. Е.
Холодный Г. А.
Хоменко Л. М.
Хоменко Н. М.
Хорев Г. Г.
Хохлов Н. П.
Хряпіна І. С.

73
4
368
369
137
242
138
352
798
557
702
1075
558
290
829
456
171
537
441
243
703
684
760
244
57
89
1012

Ц
Цесарук Л. И.
Цибулько, Д. І.
Ціжма, Ю. І.
Цуканова В. Я.
Цыбко С. А.
Цыбулько Н. П.

291
1172
1143
457
267
420
468

Цюпко Н.Н.

172

Ч
Чаговец В. В.
Чаговець Л. О.
Чан, Тиен Кыонг
Чанг, Хонгвен
Чанкіна, І. В.
Чаплий Ю. Г.
Чау-Минь-Шанг
Чекалина Э. П.
Челенко, Ю. В.
Чемчикаленко Р. А.
Червонец В. И.
Череватенко В. А.
Черкасов В. И.
Черкашина, Т. С.
Чернова Н. Л.
Черноиванова А. С.
Чернышев В. Г.
Чернышев Г. В.
Чесак В. Н.
Чесноков Н. В.
Чечетов М. В.
Чечетова-Терашвілі Т. М.
Чечетова Н. Ф.
Чибисов В. Д.
Чичкало-Кондрацкая И. Б.
Чмутова В. П.
Чмутова И. Н.
Чубук В. В.
Чугаенко Н. И.
Чудинов В. И.
Чулак, О. В.
Чумакова, О. О.
Чуприна Л. В.
Чыонг Ч. Н.

515
1013
538
799
1076
559
223
245
1077
938
105
516
328
1078
830
761
58
421
59
246
370
939
485
29
704
560
705
292
60
342
1144
1145
739
224

Ш
Шаболтас Е. Н.
Шагаев Ю. В.
Шалабанов С. В.
Шамрай В. В.
Шаталов А.И.
Шатравка, О. О.
Швадченко В. О.
Шведун В. О.
Швец И. Б.
Шевандин Ю. Н.
Шевченко А. П.

268
90
343
315
173
1146
831
1014
539
517
247
469

Шевченко Е. В.
Шевченко І. В.
Шемаева Л. Г.
Шестакова, О. А.
Шивцова А. Б.
Шигимага А. Ф.
Шиголь Ф. А.
Шилина Н. И.
Шилина Ю. А.
Шилов А. М.
Шифріна, Н. І.
Шишмарева Л. О.
Шиянов А. И.
Школа И. Н.
Шкурпела Ф. П.
Шпак Ю. Т.
Штаєр, О. М.
Штейнберг А. А.
Штереверя А. В.
Штернов А. А.
Штец К. А.
Штрассер Г. Р.
Штучный В. Г.
Шубина С. В.
Шульга Г. А.
Шульга Г. Ю.
Шульга Н. М.
Шульженко В. Г.
Шум М. А.
Шумська Г. М.
Шунтаков Б. В.
Шунявцова С.
Шур И. С.
Шутеева, О. Ю.
Щербак В. Г.
Щербак, О. В.
Щербаха О. Н.

540
832
762
1147
329
422
458
91
613
120
1079
740
391
192
269
159
1114
14
1015
160
5
486
459
584
763
869
909
280
614
969
281
641
225
1148
571
1047
518

Э
Эгваикхиде К. И.

541

Ю
Юлегина И. В.
Юрченко В. В.

741
970

Я
Явдак, М. Ю.
Якименко Г. С.
Якимова Л. П.

1149
270
971
470

Якимова, Л. П.
Якимова, Н. С.
Яковенко К. В.
Яковлев А. И.
Яковлев Н. А.
Яковлева Г. Э.
Якуба Г. Ф.
Ялдин И. В.
Яременко О. Р.
Ярошенко Ю. Ф.
Ярошенко, О. Ф.
Ястремская Е. Н.
Ястремська О. М.
Ястремська, О. О.
Яхкінд В. П.
Яценко В. Д.
Яценко Л. С.
Яценко Р. М.
Яценко, В. В.

1150
1151
972
139
52
603
193
572
685
764
1115
561
870
1048
1016
106
442
951
1049

471

