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УДК 322.122.(043.5)  
 

Васенко В.К., д-р екон. наук, проф. 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: СУТНІСТЬ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Проведено аналіз літературних джерел стосовно суті ВЕЗ. 

Виділені найважливіші відмінності понять вільна, спеціальна, 

спеціальна-вільна та спеціальна (вільна) економічна зона, їх основні 

відмінності й принципи функціонування, інноваційні підходи та 

підвищення ефективності діяльності цих економічних юрисдикцій. 

Ключові слова: вільна, спеціальна, вільно-спеціальна, спеціальна 

(вільна) економічна зона, інновації, ефективність, інфраструктура, 

ризик, економічна безпека, інвестиційні проекти. 

 

SUMMARY 
 

The analysis condition special (free) economic zones. The major the 

most pomposity of the elements menagement FEZ and its basis principles, 

innovations methods contemporery modern and theirs importance in crease 

effective activity this economic zones. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СОТ ТА ІНШИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР 
 

Запропоновано методологічні підходи оцінки конкурентоспро-

можності економік країн світу в умовах глобалізації. Визначено місце 

України серед 125 оцінюваних країн. Обґрунтована доцільність 

використання результатів міжнародних рейтингів конкурентоспро-

можності для коригування довгострокової стратегії розвитку 

економік країн, окремих її галузей, сфер діяльності та здійснення 

інституційних реформ. 



ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ 

 

Ключові слова: конкурентоспроможність, технічні параметри, 

собівартість, інтеграція, СОТ, рейтинг, індекс глобальної 

конкурентоспроможності, експертна оцінка, активність бізнесу, 

регуляторне середовище, інфраструктура. 

 

SUMMARY 
 

The author of the article suggests some approaches to the methods of 

competitiveness evaluation of the world countries’ economies in the process 

of globalization. The place of Ukraine among 125 researched countries is 

determined. Usage of international rating results of competitiveness for 

correcting long-term strategy of countries’ economies as well as their 

separate branches, spheres of activity and realization of institutional 

reforms is substantiated.  
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

НА ЕТАПІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО СОТ 
 

Проаналізована економічна політика України на підготовчому 

етапі інтеграції до Світової організації торгівлі, причини затягування 

цього процесу. Внесені деякі пропозиції по прискоренню адаптації 

України до цієї організації. 

Ключові слова: СОТ, "гармонізаційні" закони, єдиний 

економічний простір, модернізація, глобальна економіка, 

реструктуризація, інвестиції, регуляторна модернізація. 

 

SUMMARY 
 

Analysis of the economic policy of Ukraine on a preparatory stage of 

integration to WTO is done, the causes of hindering this process are 

studied. Some suggestions as to speeding up the process of adaptation of 

Ukraine to WTO terms are given.  
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МІСЦЕ УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

У статті досліджено економічні індекси, які визначають місце 

України у світовій економіці за окремими показниками, такими як 

конкурентоспроможність, економічна свобода, сприйняття корупції, 

залучення прямих іноземних інвестицій, глобалізації та індексу 

стійкого розвитку. 

Ключові слова: світова економіка, конкурентоспроможність, 

економічна свобода, корупція, інвестиції, індекс стійкого розвитку, 

глобалізація, міжнародна торгівля, сталий розвиток. 

 

SUMMARY 
 

In article explored economic indexes, which define the place of the 
Ukraine in world economy on separate factor such as competitiveness, 
economic liberty, perception to corruptions, attraction direct foreign 
investment, глобализация and index of the firm development. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 

САМОДОСТАТНОСТІ РЕГІОНУ 
 

У статті обґрунтовується необхідність і доцільність 

використання категорії “продовольча самодостатність регіону”. 

Досліджуються теоретико-методологічні основи механізму 

забезпечення продовольчої самодостатності регіону. 

Ключові слова: продовольча безпека, продовольчий ринок, продо-

вольча ситуація, кризові явища, аграрна політика, ресурсний капітал. 
 

SUMMARY 

 

The article deals with the necessity and expedience of the use of the 

category “food self-sufficiency of the region”. The theoretical and 

methodological bases of providing of food self-sufficiency of the region are 

explored mechanism. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 
 

В статті розкрито теоретичні підходи до оцінки природних 

ресурсів, оцінки землі сільськогосподарського призначення, 

охарактеризовані види оцінки земель та подана система показників 

ефективності використання земельних ресурсів.  

Ключові слова: природні ресурси, оцінка землі, фактор 

виробництва, національне багатство, бонітування, експертна 

грошова оцінка земельних ділянок, витрати, родючість ґрунтів, 

ефективна родючість. 

 
SUMMARY 
 
In the article theoretical approaches are exposed to estimation of 

natural resources, general estimation of earth, noted types of estimation of 
earths the that represented system of indexes of efficiency of the use of the 
landed resources.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ 

ВІДНОСИН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

У статті автором було встановлено особливості приватної 

та найманої праці на сільськогосподарських підприємствах; 

особливості функціонування нових форм господарювання на селі, а 

також визначено основні елементи трудових відносин на 

сільськогосподарських підприємствах в сучасних економічних умовах. 

Ключові слова: наймана праця, трудові відносини, еволюція, 

особливості господарства, оренда, одноосібники, розпаювання, 

роботодавці, праця, кооперативи, господарські товариства, 

сільськогосподарські підприємства, партнерство. 

 

SUMMARY 
 
In the article by an author the features of private and hired labour 

were set on agricultural enterprises; features of functioning of new forms of 
menage are on a village, and also certainly basic elements of labour 
relations on agricultural enterprises in modern economic terms. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ШЛЯХІВ ЇЇ 

ПІДВИЩЕННЯ В БДЖІЛЬНИЦТВІ 
 

Розглянуто існуючі методичні підходи до визначення 

продуктивності праці в бджільництві, визначені основні напрями 

підвищення ефективності використання трудових ресурсів 

працівників пасіки. 

Ключові слова: продуктивність праці, трудові ресурси, 

бджільництво, валова продукція, затрати праці, інтенсивність, норми 

навантаження бджолосімей, кочівля пасік. 
 
SUMMARY 
 
Existent methodical approaches to determination of labour 

productivity in beekeeping, certain basic directions of increase of efficiency 
of the use of labour resources of workers of apiary, are considered. 
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ: ПРАВОВЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 
 

На базі європейського досвіду аналізується стан фінансового 

моніторингу в Україні щодо протидії відмиванню доходів, одержаних 

протиправним шляхом, фінансування тероризму тощо. На підставі 

досвіду та аналізу причин рекомендуються конкретні заходи з 

вирішенням проблем, які реально перешкоджають розвитку 

фінансової системи України. 

Ключові слова: фінансовий моніторинг, відмивання доходів, 

фінансування тероризму, адаптація, міжнародне співробітництво, 

фінансовий ринок, стабільність, злочинне формування, співтова-

риство, фінансова розвідка, легалізація 

 

SUMMARY 

 

Nowadays many economic developed countries do research work in 

order to create, improve and develop the systems of complex and detailed 

monitoring, regular control and analyses of finance sectors economy's. This 

activity is characterized by great success in the world. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН 

ЧЕРЕЗ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

 
У статті розглянуто проблему регулювання розрахункових 

відносин через управління дебіторською заборгованістю і подолання 

кризи неплатежів через нові форми господарювання та вдосконалення 



 

ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

 

 

 

 

фінансово-кредитного механізму.  

Ключові слова: розрахункові відносини, дебіторська заборгова-

ність, фінансово-кредитний механізм, фінансові можливості, розра-

хунково-платіжна криза, перевиробництво товарів, платоспромож-

ний попит, банкрутство, оборотні кошти, надійність покупця, 

контракт. 
 

SUMMARY 

 

The article handles a problem of rated conditions regulation through 

accounts receivable management and negotiation of nonpavement crisis 

through the new forms of management and improvement of financial and 

credit mechanism. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

В статті досліджені проблеми інвестування, особливості 

інвестиційних процесів Черкаської області, розроблені заходи щодо 

поліпшення інвестиційної ситуації в сільському господарстві. 

Ключові слова: інвестування, капітал, модернізація, інвести-

ційний клімат, інвестиційна політика, індикативне планування, 

стабілізатори регулювання, субсидії, дотації, агропромислово-

фінансові групи, інфляція, платіжна криза. 

 

SUMMARY 
 

In the articles probed of problem of investing, feature of investment 

processes of the Cherkassy region, measures are developed on the 

improvement of investment situation in agriculture. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ЧЕРЕЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ R&D ПРОЦЕСІВ 
 

Розглядаються складові продуктивності праці і пропонується 

стандарт вдосконалення процесів створення інноваційних товарів, 

обліку їх витрат і виробництва. 

Ключові слова: продуктивність праці, інноваційні товари, 

інвестування, менеджмент, науково-дослідні роботи, адаптація, 

контроль, ресурси, інформація, мотивація, корпоративна культура, 

дослідний зразок, конструкторські випробування, бізнес-процес, 

структура, специфікація, собівартість. 

 

SUMMARY 

 

Constituents of labors productivity are considered and a standard of 

perfection of processes of creation of innovative commodities is offered, 

consideration of charges and their production 
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МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНОЮ ГІБРИДНОЮ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ В 

УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
Розглядаються питання та проблеми дослідження, створення, 

впровадження, підтримки навчання студентів у вищій школі. Бізнес-

процес та менеджмент навчанням за умов застосування інформа-

ційних і комунікаційних технологій автори подають як управління 

сукупним інтелектом, що охоплюють професорсько-викладацький 

склад університету (тьюторів) та комп’ютерні інтелектуальні 

навчальні системи. 

Ключові слова: бізнес-процес, інформаційні і комунікативні 

технології, інтелект, інтелектуальні тьютори, постіндустріальний 

світ, асиміляція, освітні послуги, засоби комунікації, персоналізація та 

мотивація навчання, дистанційна освіта, комп'ютерні технології, 

економічна кібернетика. 

 

SUMMARY 

 

The problems of development and introduction of organizational, 

methodical, program tools are examined in the article „electronic” study at 

the university economic type. Authors design activity of participants of 

educational process as activity of intellectual program agents. Experience 

of introduction of the controlled from distance learning in the East Europe 

university of economy and management is lighted (Chercasy). 
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МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАГ 

СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 

В статті розглянуто методи адаптації моделі “інтелек-

туального тьютора” шляхом застосування маркетингового аналізу з 

метою використання результатів цих досліджень для оптимізації 

показників електронного навчання. 

Ключові слова: адаптація, маркетинговий аналіз, інтелекту-

альні тьютори, інтелектуальна підтримка, інтелектуальні 

репетитори, сегментний аналіз, товарна і асортиментна політика, 

SWOT-аналіз. 

 

SUMMARY 

 

In the article the methods of adaptation of model of “ Intellectual 

tutor” are considered by application of marketing analysis with the purpose 

of the use of results of these researches for optimization of indexes of e-

Learning 
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АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ 

МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОСУВАННІ 

ТОВАРІВ 
 

В роботі проведено дослідження щодо сучасних технологій в 

просуванні товарів; висвітлено тенденції та напрямки розвитку ринку 

стимулювання збуту товарів в Україні; зроблено вибірковий аналіз 

розвитку промо-агенцій; визначено наступні шляхи наукових 

досліджень в галузі просування товарів на українському ринку. 

Ключові слова: промо-агенція, адаптація, технологія, ATL-

маркетинг, BTL-маркетинг, TTL-маркетинг, просування, 

мерчандайзер, спонсори, консалтингова фірма, Event-маркетинг, 

інфляція, директ-маркетинг, реклама. 

 

SUMMARY 

The work contains researches of the goods promoting in the modern 

technologies; tendencies and trends of the stimulation development of the 

sales market of goods in Ukraine; selective analysis of the promo-agencies 

market was done; the following steps of the scientific researches in the field 

of goods promoting on the Ukrainian market were determined.  
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РОЗВИТОК СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  

ТА ПОШИРЕННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку селянських 

господарств України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття та 

характеру продажу селянами власної робочої сили. Шляхом аналізу 

прибутків та видатків середньостатистичного селянського 

господарства робиться висновок щодо вимушеного заробітчанства 

українського селянства протягом досліджуваного періоду. 

Ключові слова: селянське господарство, робоча сила, наймана 

праця, земельний фонд, орендовані землі, надільні землі, концентрація 

землі, землевласник, диференціація селянства, земські збори, 

прибутковість. 

 

SUMMARY 
 
The vital problem of development of peasant farms in Ukraine at the 

end of XIX – beginning of XX century and the nature of their own man 
power sale are carried out in the article. The profits and expends of 
ordinary peasant farm were analyzed and the conclusion about forced job 
searching of Ukrainian peasantry during investigated period was made. 
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ВИМОГИ  

до оформлення статті 

У ЖУРНАЛІ „ВІСНИК СУЕМ” 

 
Науковий журнал „Вісник СУЕМ” друкує статті за такими напрямками:  

 економіка і організація,  

 фінанси і кредит,  

 інвестиції і ринок,  

 бухгалтерський облік та аудит,  

 сучасний менеджмент,  

 проблеми маркетингу,  

 дослідження молодих вчених. 

Наукові статті мають бути написані українською мовою, у текстовому 

редакторі Microsoft Word 2000, обсягом від шести до десяти сторінок, 

роздруковані на папері формату А4 (відстань між рядками – один інтервал; 

основний текст: гарнітура – Times New Roman, Cyr, кегль – 14; поля: ліворуч, 

угорі, внизу - 2 см, праворуч – 1 см; абзац – 1 см). 

У лівому кутку у горі зазначаються УДК даної теми дослідження. На 

наступному рядку у правому кутку сторінки над заголовком подаються 

ініціали і прізвище автора. Посередині сторінки великими літерами – назва 

статті (жирним).  

Нижче подається анотація українською мовою (2-3 речення) та ключові 

слова (курсивом). 

Основний зміст статті повинен містити наступні рубрики: 

- Вступ. 

- Постановка проблеми дослідження  

- Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

- Мета і завдання дослідження. 

- Основний матеріал дослідження.  

- Висновки і пропозиції.  

- Список використаної літератури. 

У науковій праці допускається цитування не більше 10 джерел. На кожну 

позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті. 

Послідовність джерел у списку літератури повинна відповідати послідовності 

посилань у тексті. 

По закінченні статті подається анотація англійською мовою та ключові 

слова (курсивом). 

До редакції автор подає статтю у роздрукованому вигляді у 2 

примірниках та в електронному вигляді (у форматі *.doc або *.rtf).  

Автори котрі не мають наукового ступеня подають зовнішню та 

внутрішню рецензії на дану статтю (від кандидата та доктора наук), 

автори, які мають науковий ступінь кандидата наук - подають зовнішню 

рецензію. 

Матеріали можуть бути надіслані до редакції журналу через e-mail. 

Редакція матеріал не редагує та не повертає. 

Адреса редакції: 18036, Черкаси, вул. Н.-Левицького, 16, тел. (0472) 64-

70-55, e-mail. 
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