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ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ 

РОДЮЧОСТІ (ПРОДУКТИВНОСТІ) ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ) 
 

Розглянуто основні проблеми раціонального використання 

земельних ресурсів України, зокрема Черкаської області та 

запропоновано дієвий механізм економічного забезпечення  

відтворення родючості (продуктивності) земельних ресурсів. 
 

Ключові слова:  земельні ресурси, родючість, ґрунти, земельні 

угіддя, мінеральні та органічні добрива, екологічні збори. 
 

SUMMARY 
 

In the article the basic problems of the rational use of the landed 

resources of the Cherkaskoy area are considered and the effective 

mechanism of the economic providing  of recreation of fertility is offered (to 

the productivity of the landed resources). 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
 
Досліджено сутність економічної оцінки природних ресурсів. 

Розглянуто різні підходи до економічної оцінки природних ресурсів. 
Виявлено переваги та недоліки кожного методу оцінки природних 
ресурсів. 

Ключові слова: природні ресурси, оцінка природних ресурсів, ціна 
землі, рента, диференційна рента. 

 
SUMMARY 
 

The essence of economic evaluation of natural resources, different 
approaches are considered to the economic evaluation of natural resources, 
found out advantages and lacks of every method of estimation of natural 
resources was probed at the article. 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ  

В ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Проведено аналіз розвитку малих підприємств Черкаської 

області. Визначено особливості їх діяльності в сучасних умовах. 

Внесені пропозиції щодо розширення напрямів діяльності підприємств 

малого бізнесу в регіоні. 

Ключові слова: суб'єкти малого підприємництва, напрямки 

діяльності, показники діяльності, чисельність найманих працівників, 

обсяг реалізації, частка малих підприємств, фінансування малого 

бізнесу. 
 

SUMMARY 
 

The analysis of conditions feature of small business development of 

the Cherkassy region, measures are developed on the improvement of 

investment situation in small business. 
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ  
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Проведено аналіз існуючих показників оцінки соціально-трудових 

відносин в сільськогосподарських підприємствах України. 
Запропоновано інтегральний показник їх умов діяльності. Розроблено 
пропозиції щодо вдосконалення соціально-трудових відносин на 
сільськогосподарських підприємствах Черкаської області та складено 
їх рейтинг. 

Ключові слова: модель, соціально-трудові відносини, працівник, 
сільськогосподарське підприємство, рейтинг, індикатор. 

 
 
SUMMARY 
 

The analysis of existent indexes of estimation of social-labour 
relations is conducted in the agricultural enterprises of Ukraine. The 
integral index of their terms of activity is offered. Suggestions are developed 
in relation to perfection of social-labour relations on the agricultural 
enterprises of the Chercascoi region and their rating is built. 
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УПРАВЛІННЯ ДОВГОСТРОКОВОЮ 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  

В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Проаналізовано схему управління довгостроковою платоспро-

можністю підприємства в нестабільних ринкових умовах. Виокремлені 

регулятори платоспроможності підприємств у довгостроковій 

перспективі. Внесено пропозиції щодо покращення платоспромож-

ності підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

Ключові слова: платоспроможність, регулятори платоспро-

можності, коефіцієнт покриття, ефективність, стабільність, 

банкрутство, санація, моніторинг, контроль. 

 
 

SUMMARY 
 

The article carries material about  the direction of  financial 

responsibility provision in long-term period under the system crisis 

conditions. 
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ВНУТРІШНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОЇ 

СТАБІЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Проведено аналіз внутрішніх механізмів фінансової стабілізації 

підприємств України. Виділені найважливіші чинники фінансової 

стабілізації підприємств. Запропоновано найбільш ефективні 

інструменти фінансової стабілізації підприємств  України. 
 

Ключові слова: економічна реанімація, банкрутство, селенг, 

левередж, пролонгування, фінансова безпека, капітал, інвестиції, 

ліквідність, активи, вексель, цінні папери, рефінансування. 

 

 
SUMMARY 
 
The analysis of inner mechanisms of financial stabilization of the 

enterprises of Ukraine is done. The most important means of financial 
stabilization are highlighted. The most effective instruments of financial 
stabilization of the enterprises of Ukraine are offered. 
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РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ  

У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 
 

У даній статті визначено поняття місцевого бюджету. 

Проаналізовано його формування з урахуванням екологічної складової. 
 

Ключові слова: фінанси місцевих органів влади,  місцевий 

бюджет, податки, збори, дисбаланси бюджетів, фінансові ресурси, 

контроль. 

 

 
SUMMARY 
 

In this article of determination of concept of local budget. His forming 
is analysed taking into account an ecological constituent. 
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ ТА ЇХ РОЛЬ  У ФІНАНСОВОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ 
 

Проведено аналіз фінансового забезпечення сільсько-

господарського виробництва в Україні. Виокремлені кредитні спілки як 

важливий фактор фінансового забезпечення аграрної сфери 

економіки. Внесені пропозиції щодо створення сільської кредитної 

спілки та розкрито механізм її діяльності. 
 

Ключові слова: сільське господарство, сільськогосподарські 

товаровиробники, кредитна кооперація, кредитна спілка. 
 

 

SUMMARY 
 

The analysis of the financial providing of agricultural production is 

conducted in Ukraine. Credit unions are selected as a factor of the financial 

providing of agrarian sphere of economy is important. Suggestions are 

borne in relation tocreation of rural credit union and the mechanism of its 

activity is exposed. 
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ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

ЯК ІНДИКАТОРИ ЇХ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
 
Визначено поняття ліквідності та платоспроможності 

господарюючих суб’єктів. Проаналізовано спільні аспекти в визначенні 
цих показників, узагальнено показники оцінки платоспроможності, 
визначено ознаки платоспроможності та неплатоспроможності 
підприємств. 

Ключові слова: продовольча безпека, ліквідність, 

платоспроможність, фінансова стійкість, неплатоспроможність, 

показники оцінки фінансового стану, фінансовий стан підприємства. 

 

SUMMARY 
 

General aspects are analysed in determination of these indexes, 

generalized indexes of estimation of solvency, certainly signs of solvency 

and insolvency of enterprises. 
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ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ 

РОЗВИТКУ 

 

Досліджено розвиток наукових теорій, що характеризують 

діяльність інвестиційних фондів та інших фінансових посередників, 

визначають їх вплив на мікро та макроекономічні процеси в економіці 

країн світу. 

Ключові слова: наукові теорії, інвестиції, фінансові посередники, 

інвестиційні фонди,  банки, страхові компанії. 

 
 

SUMMARY  
 

Investigational development of scientific theories, which characterize 
activity of institutes of the general investing and other financial mediators, 
determine their influence on micro- and macroeconomic processes in the 
economy of the world countries. 
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ  

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ 

(НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ) 
 

Досліджено стан і проблеми інвестиційно-інноваційного 

регіонального розвитку промисловості Черкаської області. Надані 

рекомендації щодо підвищення ефективності промислового 

виробництва на основі реалізації організаційно-економічного 

механізму активізації інноваційно-інвестиційного розвитку 

Черкаського регіону.   
 

Ключові слова: Інновації, інвестиції, основний капітал, 

інноваційно-інвестиційний  розвиток, інвестиційна привабливість, 

капіталовкладення, інноваційна активність, організаційно-

економічний механізм. 

 

SUMMARY 
 

Being and problems of investment-innovative regional development of 
industry of the Cherkassy region is explored in the article. Given 
recommendations in relation to the increase of efficiency of industrial 
production on the basis of realization of organizational-economic 
mechanism of activation of innovative-investment development of the 
Cherkassy region.   
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ВІДКРИТІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

ТА УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
 

Висвітлені теоретико-методологічні та прикладні засади 
формування в Україні відкритої економіки як важливої передумови для 
залучення іноземних інвестицій в економіку України. Обґрунтовано 
необхідність здійснення структурної трансформації та 
технологічного оновлення національного господарства, що сприятиме 
збільшенню надходжень іноземних інвестицій. 

Ключові слова: відкрита економіка, іноземні інвестиції, 
народногосподарський комплекс, залучення іноземних інвестицій, 
інвестиційний клімат, інфляція, структурна трансформація. 

 
SUMMARY 
 

The article considers the theoretical, methodical and applied aspects 
of forming an open economy of Ukraine as an important basis for 
investments from abroad. The tendency of investing into the Ukrainian 
economy is analyzed. The author emphasizes the need of the structural 
transformation and technological renewal of national economy complex. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Гальчинський А. Спадок // День. – 2004.– № 18 від 13 жовтня. – С. 3–4. 
2. Шевчук Ю. Результати економічного зростання – тішитися зарано // 



 

Випуск 1 (3), 2008 

 

 

 

Голос України. – 2004. – № 192 від 14 жовтня. – С. 5-6. 
3. Дмитрук Б.П., Подобедов СМ., Почанський П.К. Відкритість економіки 

та інвестиційна привабливість України: стан і перспективи. // Актуальні 
проблеми соціально-економічного роз витку регіонів і механізмів їх 
вирішення: Зб. наук. доп. / HAH України. Ін-т економіки; Ред. кол.: 
В.М. Трегобчук (відп. ред.) та ін. – К., 1999. – 354 с. 

4. Приходько О. Індійський слон економічного прискорення // Дзеркало 
тижня. – 2004. – № 13 від 3 квітня. – С. 5. 

5. Верховодова Л., Воронова Т. Інвестиційне поле регіонів України // 
Моніторинг України. – 1995. – № 12. – С. 12-18. 

6. Статистичний щорічник: Сільське господарство України за 1998 рік. – 
К., 1998. – 56 с. 

7. Мельник О.О. Інвестиційний клімат в Україні // Фінанси України. – 
1998. – № 8. – С. 15–16. 

8. Лазерник Л. Суперечності використання іноземного капіталу в Україні 
// Економіка України. – 1997. – № 1. – С. 25-26. 

9. Статистичний збірник: Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності. – 
К., 2007. – С. 54-55. 

10. Посередник. – 1998. – № 11. – 15 березня. – С. 2-3. 
11. Коденська М.Ю., Канчук Г.І. Україна в Європі // Агроінком. – 1999. – 

№ 3. – С. 4-5. 
12. Дзеркало тижня. – 2001. – № 19 від 19 травня. – С. 3. 
13. Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Україні: погляд з 

середини. / За ред. Л. Гоффмана і А. Зінберга. – К., 1997. – С. 227. 
14. Почему Россия заняла 124-е место из 161? // Аргументы и факты в 

Украине. – 2005. – № 5. – С. 4. 
15. Пфайфер С. Инвестиционная привлекательность Украины // 

Инвестиционный магазин. – 1998. – № 7-8. – С. 8. 

Надійшла до редакції 4 серпня 2008 р. 



Вісник Східноєвропейського університету  

економіки і менеджменту 

 
 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ 
 

 

 

УДК 657.6:658.152  
       

Глінкіна Д.В., викладач  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИТРАТ  

АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Проаналізовано стан внутрішнього аудиту витрат 

автотранспортних підприємств України, виокремлені особливості 

внутрішнього аудиту цих витрат, а також запропоновано 

систематизування елементів внутрішнього аудиту витрат АТП. 

Ключові слова: облік і аудит, системи управління, операційна 

діяльність, організаційні і управлінські процедури, оцінка вартості, 

транспортний тариф, обсяг перевезень, доходи і витрати, 

адміністративний і бухгалтерський контроль. 

 

 

SUMMARY 
 

The state of internal audit of charges of motor transport enterprises of 

Ukraine is analysed, the features of internal audit of these charges are 

selected, and also systematization of elements of internal audit of charges of 

motor transport enterprises is offered. 
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НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРОВІДНИХ КРАЇН РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

 

Проведено аналіз моделей корпоративного управління провідних 

країн ринкової економіки. Визначені основні відмінності організації 

корпоративного управління різних типів національних моделей 
 

Ключові слова: управління, корпорація, акціонери, менеджери, 

рада директорів, інформація, інсайдер, аутсайдер, біржа. 

 
SUMMARY 
 

The analysis of corporate case of leading countries of market 
economy frames is conducted. The basic differences of organization of 
corporate management of different types of national models are certain. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Проведено аналіз літературних джерел стосовно суті концепції 

екологічно чистого виробництва та екологічного маркетингу. 

Визначені напрями ефективної маркетингової стратегії 

агропромислових підприємств з урахуванням екологічних показників 

еколого-безпечного виробничого процесу.    

Ключові слова: екологічні товари, екологічна модернізація, 

маркетингові стратегії, екологічне виробництво, екологічний 

маркетинг, маркетингове середовище, стандарти екологічного 

менеджменту, екологічне управління, імідж підприємства, життєвий 

цикл товару, сталий розвиток. 
 

SUMMARY 
 

The article presents the results of economical research in the field of 

agrarian-industrial complex. Ecological factors that influence economic 

efficiency of marketing strategies are considered. The goal is to increase 

efficiency in agrarian-industrial complex  by the meaning of futher research 

and providing ecological and economical factors. 
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МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ З  

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ 

НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 
 

Запропоновано методологічні підходи удосконалення організації 

навчального процесу у ВНЗ недержавної форми власності з метою 

оптимізації економічних показників по забезпеченню магістерського 

рівня навчання. Визначено місце та взаємозв’язок державних та 

недержавних програм навчання та навчальних планів. Розроблено 

пропозиції з маркетингового забезпечення підготовки фахівців ОКР 

„магістр” та алгоритми (організаційні схеми), за використанням яких 

можна організовувати та здійснювати таку підготовку. 

Ключові слова: маркетинг, менеджмент, освіта, магістратура, 

економіка, підприємство, галузь, міністерство, вищий навчальний 

заклад (ВНЗ). 

 

SUMMARY 
 

Methodological approaches of improvement of organization of 

educational process are offered in higher educational establishments of 

unstate form of ownness with the purpose of optimization of economic  them 

indexes on providing of master's degree level of studies. Certainly place and 

intercommunication of the government and unstate programs of studies and 

curricula. Suggestions are developed on the marketing providing of 

preparation master's degree and algorithms (organizational charts) after 

the use of which it is possible to organize and carry out such preparation. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ОСНОВІ 

КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ 
 

Розроблено методику підготовки рішень на основі динамічного 

імітаційного моделювання взаємодії ринку освіти і ринку праці в 

умовах постійного наростаючого збільшення обсягів інформації, 

посилення її залежності від стану зовнішнього середовища і 

внутрішньої організації з метою підвищення ефективності системи 

управління вищім навчальним закладом. 
 

Ключові слова: освіта, маркетинг, імітаційне моделювання, 

випускники навчального закладу, ринок освіти, ринок праці, 

претенденти на робочі місця, вакансій, рівень заробітної плати. 

SUMMARY 
 

The method of preparation of decisions is developed and inculcated 
on the basis of imitation design in the conditions of permanent increasing 
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increase of volumes of information, strengthening of its dependence on the 
state of external environment and internals with the purpose of increase of 
efficiency of control the system high educational establishment. 
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УДК 658.5(477) 
 

Антонова І.В., викладач  
Східноєвропейський університет економіки і  менеджменту 

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

Проведено аналіз розвитку малого підприємництва в Україні, 
виділені найважливіші його чинники, що впливають на розвиток, 
зроблені пропозиції з подальшого покращення розвитку малого 
підприємництва в Україні. 

 

Ключові слова: сталий розвиток, економічна стійкість, 
конкурентний ринок, інноваційна діяльність, соціальна економіка, 
інвестиційно-інноваційний потенціал, соціальний захист, 
демократизація ринкових відносин, податкова політика, фінансово-
кредитна політика, бізнес-центр. 

 

SUMMARY 
 

In this article the analysis of development of small enterprise is 
conducted in Ukraine, his major factors which influence on development are 
selected, suggestions are done from the subsequent improvement of 
development of small enterprise in Ukraine. It allowed, to find out the 
positive and negative sides of their development, and also select major 
factors that brake development of small enterprise. 
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УДК 330.322.4        

 

Зачосова Н.В., викладач 
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Проаналізовано екологічну ситуацію в Україні. Визначено 

поняття терміну сталого розвитку та необхідності переходу до його 

принципів. Обґрунтовано необхідність пошуку джерел екологічних 

інвестицій та актуальність створення  механізмів їх впровадження у 

сфері АПК з метою забезпечення розширення виробничої сфери при 

одночасному нівелюванні впливу розвитку економіки на стан 

навколишнього середовища. 

 

Ключові слова: інвестиції, екологія, екологічні інвестиції, сталий 

розвиток, агропромисловий комплекс, екологобезпечний розвиток, 

природоохоронна політика. 
 

SUMMARY 
 

The questions of development of the Ukrainian economy, that would 

be safe for the  ecology are considered in the article. The analysis of 

ecological situation in the country are made and its disparity to the terms of 

steady development  is shown. In the work the reasons of the necessity of 

bringing in of ecological investments  in the agroindustrial complex of 

country are given. 
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Коритник М.В., аспірант 
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ПРОБЛЕМИ ОРЕНДНИХ ВИПЛАТ В АПК СУМЩИНИ 
 

Розглянуто та проаналізовано сучасні проблеми орендних 

платежів в агропромисловому комплексі. Визначено проблеми та 

напрямки розв’язання їх у системі раціональних підходів до орендних 

виплат за сільськогосподарські землі. 
 

Ключові слова: Орендна плата, орендні відносини, земельні паї, 

орендодавець, орендар. 
 

SUMMARY 
 

The modern problems of leasings payments are considered and 

analysed in an agroindustrial complex. Certainly problems and directions 

of decision of them in the system of the rational going near leasings 

payments for agricultural earths. 
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УДК  333.101.6   
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ 

ПРАЦІ ТА МЕТОДИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ  
 

Проведено аналіз механізму управління продуктивністю праці. 

Виокремлені  складові механізму управління продуктивністю праці на 

макро-, мезо-, мікро- та особистісному рівнях. Визначений  причинно - 

наслідковий зв'язок між удосконаленням управління продуктивністю 

праці, її зростанням та підвищенням рівня добробуту населення. 
 

Ключові слова: продуктивність праці, механізм, управління 

продуктивністю, економічне зростання, підвищення рівня добробуту 

населення. 
 

SUMMARY 
 
The article deals with researching on mechanism of labor 

productivity’s management and methods of its development. There are   
components of this mechanism at macro-, mezzo-, micro- and personal level 
characterized in the article. The article describes causal relationship 
between the developments of labor productivity’s management, its growth, 
economic growth and increasing level of living.  
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