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ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ 
 

 

 

УДК: 334.012.64:330.341.1 

Азьмук Н.А., 

 к.е.н., заступник директора, 

 Черкаський державний бізнес-коледж 

 

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН, 

ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Проаналізовано стан та динаміку розвитку малих підприємств 

у Черкаській області. Визначено тенденції розвитку цього сектору 

економіки в регіоні. Обґрунтовано основні напрямки активізації 

розвитку малих підприємств у Черкаській області. 
 

Ключові слова: мале підприємство, економічна криза, 

демократизація економіки, соціальна справедливість, бізнес, 

фінансування, стимулювання, інвестиції. 
 

SUMMARY 

The state and dynamics of small enterprises’ development in Cherkasy 

region have been analyzed in the article. The tendencies of this economic 

field development in the region have been determined. The directions of 

intensification of small enterprises in Cherkasy region have been proved.  
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1.Європейська хартія для малих підприємств - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=994_860 2. Діяльність малих підприємств Черкаської області у 2007 р. 

Статистичний збірник. – Черкаси, 2008. – 177 с. 3. Діяльність малих підприємств у 2007 році.: 

Експрес-випуск. від 14.07.2008 р. № 163. 4. Про розвиток малого підприємництва в Україні у 

2007 році. Експрес-випуск від 11.09.2008 р. - № 213. 5. Гетало В.П. Інноваційні зміни в системі 

підготовки бакалаврів з менеджменту як умова прискорення процесу малого бізнесу. //ІІ 

Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Бар`єри і можливості 

розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. - С. 50-52. 6. Горбань С,Ф., Чумак О.В. Роль і 

місце середнього класу в соціальній структурі України. //ІІ Всеукраїнська міждисциплінарна 

науково-практична конференція: Бар`єри і можливості розвитку малого та середнього бізнесу в 

Україні. - С. 54-57. 7. Аналітична довідка Державного комітету України з питань регуляторної 

політики та підприємництва до Комітетських слухань на тему: Державна політика щодо 

підтримки малого підприємництва в Україні. від 2.06.2008р – Київ. - С.1-14. 8. Основні 

положення Звіту про конкурентоспроможність України 2008: Назустріч економічному 

зростанню та процвітанню.-http://www.feg.org.ua/docs/final_ua.pdf. 9.Варналій З.С. Мале 

підприємництво: основи теорії і практики. – КНУ ім.. Шевченка, 2003. – 213 с. 10. Воротіна 

Л.І., Воротін В.Є., Мартинюк Л.А., Черняк Т.В. Малий бізнес та підприємництво в ринкових 

умовах господарювання: Навчальний посіб. / Л.І. Воротіна (ред.) – К.: вид-во Європейського 

ун-ту, 2004. – 124 с.11. Жаліло Я.А., Акімова І.М., Ляпін Д.В., Ляпіна М., Осовий Г.В. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_860
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_860
http://www.feg.org.ua/docs/final_ua.pdf.%209
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Економічний діалог: партнерство заради прогресу / Я.А. Жаліло (відп. ред..) – К.: НІСД, 2007. 

– 124 с. 

 

 

УДК 332.642 

Кудінова О.Г.,  

старший  викладач кафедри економіки підприємства 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Охарактеризовано методологічні підходи до економічної оцінки 

земельних ресурсів; виокремлені основні види оцінки землі та їх 

характеристики; визначені найбільш ефективні заходи економічного 

забезпечення відтворення земельних ресурсів.  
 

Ключові слова: методологія оцінки, методологічні підходи, 

економічна оцінка землі, бонітування, грошова оцінка, 

диференціальний рентний дохід, нормативна грошова оцінка, 

енергетична оцінка, врожайність, сільськогосподарські угіддя, 

родючість грунтів.  
 

SUMMARY 

The methodological going is described near the economic evaluation 

of the landed resources; the basic types of estimation of earth and their 

description are selected; the most effective measures of the economic 

providing of recreation of the landed resources are certain.  
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Алексійчук В.М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК.- К.: ІАЕ, 1999. – 383 с. 2. 

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. – 

К.: КНЕУ, 2002. – 624 с. 3. Гофман К.Г.Основные положення методики экономической оценки 

природних ресурсов в массовых планово-проектных расчетах//Экономические проблемы 

оптимизации природопользования: Сб. тр. -М.: Наука, 1973. -158с. 4. Добудогло Г.Г. Опыт 

экономической оценки орошаемых земель//Вопросы экономики сельского хозяйства 

Узбекистана, Вып.III.Ташкент,1963. 5. З а к о н У к р а ї н и «Про оцінку земель ( відомості 

Верховної Ради, 2004, n. 15, ст.229 6. Зиночкин А.Г. Экономическая оценка 

сельскохозяйственных угодий.-М.,1963. 7. Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська 

практика та перспективи розвитку в Україні. – К.: Урожай, 2003. – 208 с. 8. Лаврик У.В. 

Вдосконалення класифікації підходів до економічної оцінки природних ресурсів//Научные 

труды ДонНТУ. Серия: Экономическая. Выпуск 31-3 (117) Проблемы современной экономики 

и институциональная теория, 2007.-С.259 9. Міжнародні стандарти оцінки принципи, 

стандарти та правила/ Пер. з англ. М. Возна. – К., 1999. – 118 с. 10. Олійник О.О. Орієнтовна 

оцінка потреби аграрних підприємств в довгострокових банківських кредитах та можливості її 

задоволення // Економіка, фінанси, право. – №11. – 2002. – С. 22-25. 11.Потійко Ю.А. Аналіз 

кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин // Фінанси України. – 2001. – 

№1. – С.118–123. 12. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки. Навчальний 

посібник.-Тернопіль: ТАНГ, 2000.-315с. 13. Струмилин С.Г. О цене «даровых» благ природы// 

Вопросы зкономики.- 1967.-№8. 14. Фінанси в період реформування агропромислового 

виробництва // М.Я. Дем’яненко, В.М. Алексійчук, А.Г. Борщ та ін; За редакцією М.Я. 

http://library.donntu.edu.ua/fem/vip31-3/31-3_49.pdf
http://library.donntu.edu.ua/fem/vip31-3/31-3_49.pdf
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УДК 338.43:65.012.34  

Глінкіна Д.В.,  

викладач кафедри обіліку і аудиту  

 Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА АПК ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ 
 

Проаналізовано сучасний рівень матеріально-технічної бази 

агропромислового комплексу Черкаської області та виявлено шляхи її 

підвищення та перспективи відновлення на етапі подолання кризового 

стану в галузі. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, матеріально-

технічне забезпечення, зношеність техніки, технічний сервіс, 

продовольча безпека, матеріалоємність, енергоємність, аграрне 

виробництво, моніторинг агроресурсів, конкурентоспроможність 

сільськогосподарської продукції. 
 

SUMMARY 
Analyse of the modern level to suplies by technology of planting 

branch of Cherkassy area and determination the way of its increase and 
prospects of the renovation at the period of crisis condition in this branch of 
economy. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
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ЛНАУ, 2004. - № 34 (46). – с. 113-117 (Серія «Економічні науки»).3.Петров В.М. Перспективи 

відновлення матеріально-технічної бази аграрного сектору економіки України // Збірник 
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УДК 339.92 

Хотькіна О.Р.,  

доцент кафедри обліку і аудиту 

Рябчун О.М.,  

старший викладач кафедри обліку і аудиту 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

ДИНАМІКА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
 

Проведено аналіз динаміки зайнятості населення на малих 

підприємствах Черкаської області. Виокремлені особливості 

зайнятості в сучасних умовах. Внесені пропозиції щодо розширення 

напрямів діяльності та підвищення рівня зайнятості населення на 

підприємствах малого бізнесу в регіоні в умовах економічної кризи. 

Ключові слова: економічна криза, суб'єкти малого 

підприємництва, напрямки діяльності, показники зайнятості, 

чисельність найманих працівників, обсяг реалізації, фінансування 

малого бізнесу. 
 

SUMMARYї 

In the articles probed of problem of small business and the problem of 

employment, feature of small business, of the Cherkassy region, measures 

are developed on the improvement of investment situation in small business. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1.www.stat.cherkassy.ua сайт Головного управління статистики у Черкаській області // розділ 

«Ринок праці» 2.Бедринець М.Д. Oцінка фінанcoвoї діяльнocті малих підприємcтв // Наукoві 

праці НДФІ: Наукoвий збірник. – К., 2002. – №4. – C.51-59. 3.Населення і трудові ресурси села: 

Навч. посіб. / П.Т. Саблук, М.К. Орлатий, К.І. Ябука, В.В. Вітвіцький, С.О. Гудзинський. Ін-т 

аграр. економіки УААН. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. Наук.-дослід. центр 

нормативів праці М-ва аграр. політики України. – К., 2002.: С. 229-232. 4. Головне управління 

статистики у Черкаській області // Статистичний щорічник Черкаської області за 2007 рік. - 

Черкаси, 2007.  
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ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

 
 

УДК 65.012.43 

Васенко В.К.,  

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

ФІНАНСОВА КРИЗА: ЇЇ СИМПТОМИ ТА ШЛЯХИ 

ЗАПОБІГАННЯ 
 

Проаналізовано методичне забезпечення з діагностики й 

виявлення масштабів кризового стану підприємства. Виокремлені 

основні чинники, що визивають кризовий стан суб’єкта господарської 

діяльності. Запропоновано ефективні заходи щодо антикризового 

фінансового управління суб'єктами підприємницької діяльності. 

Ключові слова: кризовий стан, фінансова криза, економічний 

цикл, банкрутство, неплатоспроможність, дебіторсько-

кредиторська заборгованість, рейдерство, колектори, націоналізація, 

діагностика банкрутства, антикризове фінансове управління, 

стратегічний інвестор. 
 

SUMMARY 

The methodical providing is analysed from diagnostics and exposure 

of scales of the crisis state of enterprise. Basic factors which drawing the 

crisis state of subject of economic activity are selected. Effective measures 

are offered on the against krisis financial management of entrepreneurial 

activity subjects. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1.Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Экономика, 1992. – 186c. 2. 

Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-центр, 2001. – 528с. 3. Всенко В.К. Внутрішні 

механізми фінансової стабілізації підприємств України. //Вісник Східноєвропейського 

університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – Черкаси: СУЕМ. – 

№3. – 2008. – С.44-52. 4. Гетьман О.О., Шаповал Е.М. Економічна діагностика: Навчальний 

посібник. – Київ, ЦУЛ, 2007. – 307с. 5. Городня Т.А.,Мойсеєнко І.П. Економічна та фінансова 

діагностика: Навч. посіб. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 282с. 6. Загорна Т.О. Економічна 

діагностика. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 407с. 7.Іванюта С.М. Антикризове 

управління.- К.: ЦУЛ, 2007. – 287с. 8.Климчук С.В. Санаційна спрямованість реструктиризації 

фінансового типу.//Науковий журнал «Економіка розвитку». – ХНЕУ. - №3(39). – 2006. – С.39-

42. 9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон 

України від 14.05.1992р. №2343-ХІІ//ВВР України, 1992. - №31. 10. Скудар Г.И. 

Антикризисная политика в условиях трансформационной экономики //Финансы Украины. - 

№5. – 2004. – С.12-21. 11. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І., Олексюк О.О. Бізнес-діагностика 

підприємства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 344с. 
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к.пед.н., доцент, директор  
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ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ  

ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ 
 

Розглянуто проблеми фінансування вищої школи як один із 

ефективних засобів управління якістю функціонування системи вищої 

освіти України. На підставі аналізу основних шляхів і можливостей 

фінансування вищої школи зроблено прогнози щодо підвищення 

ефективності її функціонування. 

Ключові слова: вища освіта, управління, джерела фінансування, 

просте асигнування, бюджет, диверсифікація, якість освіти, 

витрати, стипендія. 
 

SUMMARY 
The problems of the Higher school financing as one of the main means 

of managing the quality functioning of higher education systems in Ukraine 
are being considered in the work. On the basis of the analysis of the main 
sources and possibilities of the Higher school financing the forecasts 
concerning the increasing effectiveness of its functioning are given. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

1.Вікторов В. Основні критерії та показники якості освіти // Вища освіта України. – 2006. – № 

1. – С. 47-54. 2. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи. 

Матеріали до пудсумкової колегії (21 березня 2008 року, м. Київ)//Освіта України. – 2008. - № 

21-22 (905). 3. Тилак Я., Яндхиала Т. Глобальные тенденции и финансирование высшего 

образования // Alma Mater. – 2005. - №2. – С.5-7. 4.Коротков Р. Про ефективність Російської 

вищої освіти. Фінансування вищої освіти: десять років змін // Вища школа. – 2005. - № 3. – С. 

59-66. 5. Майбуров І. Фінансування вищої освіти: „національні особливості” // Вища школа. – 

2005. - № 3. – С.59-66. 6. Закон України „Про освіту” від 32 березня 1996 р. //Закони України. – 

Т.10. – С.168-192. 7. Гуржий А., Гапон В. Методологічні засади оцінювання та прогнозування 

розвитку вищої освіти України // Вища освіта України. – 2006. - №1. – С.23-31. 8. Хобзей П. 

Проблема ефективного використання вчительських ресурсів //Освіта і управління. – 2004. – 

Т.7. - №1. – С.71-77. 9.Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року „Деякі 

питання стипендіального забезпечення”//zakon.rada.gov.ua. 10. Вакарчук І. Університетська 

автономія і реформа вищої освіти. Ситуація в Україні. Матеріали міжнародної конференції 

„Еліти, публічний діалог і реформа вищої освіти (8 грудня 2008 року, м. 

Варшава)//www.mon.gov.ua.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ОПЦІОНІВ В УКРАЇНІ 
 

Проаналізовано стан ринків опціонів в Україні. Виокремленні їх 

сильні та слабкі сторони. Внесені пропозиції по подальшому розвитку 

опціонної торгівлі в нашій країні.  

Ключові слова: дериватив, опціон, емітент опціону, базовий 

актив, опціонна премія, ціна виконання опціону, дата виконання 

опціону, види опціонів, фондова біржа. 
 

SAMMARY 

Consisting of markets of options of Ukraine is analysed. The selection 

of their strong and weak parties are made. The types of optcions are 

systematized, their classification is resulted. The suggestions on subsequent 

development of options trade in our country with the use of experience of 

leading scientists of the world countries are made. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1.Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 
30.10.1996 №475/96-ВР із змінами та доповненнями //zakon1.rada.gov.ua. 2.Про цінні папери та 

фондовий ринок:. Закон України від 23.02.2006 №3480-ІV//zakon1.rada.gov.ua. 3.Про 

оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 №334/94-ВР із змінами та 

доповненнями//zakon1.rada.gov.ua. 4. Аналітичний огляд за 2007-2008 роки/ Українська 

фондова біржа//www.ukrse.kiev.ua. 5.Державна комісія з державних цінних паперів та 

фондового ринку// www.ssmsc.gov.ua 6.Бойко К.В. Особливості використання інструментів 

хеджування ризиків господарської діяльності // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - 

№6(84). – с. 203-212. 7. Іващук Н.Л. Способи оцінювання азіацьких опціонів//Регіональна 

економіка. – 2008. - №1. – с.197-205. 8.Михальский В. Причини та особливості застосування 

валютних опціонів в умовах обмежених ресурсів// Ринок цінних паперів України. – 2007. - №9-

10. – с. 13-16. 9. Сохацька О. Застосування опціонів у корпоративному управлінні// Економіст. 
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Даниленко С.М. 

старший викладач кафедри фінансів 
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РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ У ФІНАНСУВАННІ 

НАУКОВИХ РОЗРОБОК  
 

Проаналізовано суть, функції та роль венчурного капіталу у 

фінансуванні наукових розробок. Встановлено особливості та 

зазначено основних учасників процесу фінансування наукових розробок. 

Надано пропозиції щодо адаптації світового досвіду фінансування 

наукових розробок в Україні. 

Ключові слова: венчурний капітал, інвестування, венчурний 

капіталіст, фінансування, наукові розробки, винахідник, ризик 
 

SUMMARY 

The role of private capital and variants of financing of scientific 

developments and experimentally - designer works is analysed in the article, 

and in particular venture. Directions of participation of private capital are 

offered in financing of scientific developments and experimentally - designer 

works. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
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// Фінанси України. -2005. -№ 8. - С.83. 4. Лаврентів Л. Аналіз альтернативних джерел 

фінансування інноваційної діяльності підприємства. // Регіональна економіка. – 2004. - №3. – с. 

245 – 250. 5.Кузьмін О.Є., Князь С.В., Тувакова Н.В., Кузнєцова А.Я. Інвестиційна та 

інноваційна діяльність: Монографія / За наук. ред. проф., д.е.н. О.Є. Кузьміна. - Львів: ЛБІ 

НБУ, 2003. - 233 с. 6. Лапко О.О. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного 

розвитку економіки. // Економіка і прогнозування. – 2006. - №3. 

 

УДК 336.274.6(405) 
 

Гуринович С.І., 

 Викладач кафедри фінансів та кредиту  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЕКТНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Досліджено проблеми і тенденції розвитку проектного 

фінансування в фінансово-кредитній системі України. Запропоновано 

шляхи підвищення ефективності даного інструменту залучення 

коштів для вітчизняних підприємств. 
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Ключові слова: фінансування, проект, кредит, інвестиції, 

фінансова підтримка, фінансові інструменти, банк, кредитний 

відсоток, окупність проекту. 
 

SUMMARY 
 

In the articles considered of problem and tendency of development of 

the project financing in the finansial system of Ukraine. Into account the 

ways of increase of efficiency of this instrument of bringing in of facilities 

are offered for domestic enterprises. 
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УДК 331.5 (075.8) 
 

Осадча Т.І.,  
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КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В 

БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 
 

Проаналізовано особливості корпоративного управління в 

банках. Досліджено схеми корпоративного управління у небанківських 

та банківських установах. Запропоновано шляхи вдосконалення 

корпоративного управління в банківських установах в умовах 

глобалізації фінансових ринків та негативних кризових впливів на 

діяльність банків в економічному просторі України. Встановлено 

необхідність підсилення регулятивного впливу держави в особі НБУ за 

вказаних умов, роль інформаційної прозорості в банківському бізнесі. 

Ключові слова: корпоративне управління, корпоративний 

менеджмент, акціонерний капітал, акціонери, міноритарії, зацікавлені 

особ, стейкхолдери,  рада директорів,  топ-менеджери,  спостережна 

рада,  прозорість інформації, транспарентність. 
 

SUMMARY 

In the article the specific of corporate management is analyses in jars; 

the charts of corporate management were probed in business and bank 

institutions; problematical of perfection of corporate management in the 

conditions of globalization of financial markets and negative crisis 
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influences on activity of banks in economic space of Ukraine, necessity of 

strengthening of the regulator influencing of the state in the person of NBU 

at the indicated terms a role of informative transparency is in bank 

business. 
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УДК 336.767.017.2 
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к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ФОНДІВ 
 

Проаналізовано зарубіжноий досвід розвитку інвестиційних 

фондів на міжнародних ринках та їх діяльності в сучасних 

економічних умовах. Досліджено основи становлення і розвитку 

інвестиційних фондів та їх окремих типів у провідних країнах світу. 

Виявлено основні тенденції їх діяльності та встановлено вектори їх 

подальшого розвитку. 

Ключові слова: інвестиція, інвестиційний фонд, інвестиційна 

компанія, взаємний фонд, відкритий фонд, закритий фонд, індексний 

фонд, фонд акцій, фонд облігацій, збалансований фонд, змішаний фонд. 
 

SUMMARY 

Historical pre-conditions of development of investment funds are 

studied on international markets and their activity in modern economic 

terms. The stages of origin of activity of investment funds and their separate 

types are analysed in the leading countries of the world. Found out basic 

tendencies of their activity and directions of their subsequent development 

are set. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Розглянуто методичні підходи до оцінки фінансового левериджу 

як показника оптимальності структури джерел фінансування 

інвестиційної діяльності підприємств. Запропоновано авторський 

підхід і порівняння його з існуючими методичними підходами теорії 

оцінки фінансового левериджу. 

Ключові слова: оптимізація структури капіталу, ціна капіталу, 

фінансовий важіль, джерела фінансування, інвестиційна діяльність. 
 

SUMMARY 

In the article the methodical going is considered near the estimation 

of financial leveridzhu as index of optimum of structure of sourcing 

investment activity of enterprises. Author approach and comparison of him 

is offered with existent methodical approaches of theory of estimation of 

financial leveridzhu. 
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ВИЯВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПОРТФЕЛЯ ІСІ, ПРИДАТНОЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОХІДНОСТІ ІНВЕСТОРАМ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ  
 

Проаналізовано рівні дохідності інститутів спільного 

інвестування за останні два роки. Виявлено основні відмінності між 

складом інвестиційних портфелів ІСІ, що показали найкращі 

результати діяльності у період розгортання фінансової кризи в 

Україні і тими ІСІ, що зазнали найбільших збитків. Виявлено найбільш 

перспективні напрямки інвестування коштів приватних та 

інституційних інвесторів в умовах нестабільної фінансово-

економічної ситуації та посилення спадних тенденцій на фондових 

ринках. 
 

Ключові слова: інститути спільного інвестування, фондовий 

ринок, індекс, вартість активів, ПФТС, інвестиційні стратегії, 

портфелі, пайові інвестиційні фонди, диверсифікація. 
 

SUMMARY 
 

In the article the profitability of the institutes of joint investing for the 

period of 2007-2008 is anylized. The structures of the investment portfolious 

of the mutual funds providing their activity during the excrescence of world 

financial crisis and scored a success to minimize their clients financial 

losses are examined. The variant of structure of the the investment portfolio 

is offered, that can be effectively managed in the conditions of the landslide 

of prices on the fund markets. 
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УДК 330.341:330.322(477) 
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ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЙ «ІНВЕСТИЦІЇ»  

ТА «ІННОВАЦІЇ» В ПРОЦЕСІ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ 

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
 

Обґрунтовано економічні категорії «інвестиції» та «інновації» 

та їх гармонізацію. Проаналізовано інвестиційно-інноваційний 

потенціал Центрального регіону України. Виокремлені основні 

елементи гармонізації категорій «інвестиції» та «інновації» як 

елементів системи чинників стабілізації та зростання регіональної 

економіки. 
 

Ключові слова: інвестиційно-інноваційний потенціал, 

інвестиційна стратегія регіонального розвитку, інноваційна 

активність підприємств, інвестиції, інновації, комплексна методика 

оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу, економічне зростання 
 

SUMMARY 
The article is devoted the theoretical ground of economic categories 

of «investment» and «innovation» and their combination. It is analysed 

investment-innovative potential of the Central region of Ukraine. The 

special attention is spared research of harmonization of categories of 

«investment» and «innovation» as elements of the system of factors of 

stabilizing and growth of regional economy. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

1.Козаченко Г.В., Антіпов О.М., Ляшенко О.М., Дібніс Ґ.І. Управління інвестиціями на 

підприємстві. - К.: Лібра, 2007. - 368 с. 2.Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної 

безпеки – К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.3.Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у 

трансформаційній економіці України – К.: КНЕУ, 2007. – 242 с. 4.Тумусоф Ф.С. 

Инвестиционный потенциал региона: Теория. Проблемы. Практика. – М.: Экономика, 2006. – 

272 с. 5.Кейис Дж. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Прогресе, 2008. - 498 с. 

6.www.stat.gov.ua. 7. www.innovation.com.ua. 8.www.techinvest.com.ua 

http://investory.com.ua/press-center/survey
http://investory.com.ua/press-center/survey
http://www.innovation.com.ua/
http://www.techinvest.com.ua/


Вісник Східноєвропейського університету  

економіки і менеджменту 

 
 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 
 

УДК 338.439 

Гусєва Ю.М., 

 асистент кафедри фінансів 

Національного університету харчових технологій  
 

РИЗИКИ ДЛЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

ВНАСЛІДОК ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

МІНІМІЗАЦІЇ  
 

Проаналізовано основні ризики та перспективи розвитку 

вітчизняної молочної промисловості внаслідок вступу України до СОТ. 

Вказані основні шляхи мінімізації ризикових наслідків та викладені 

конкретні способи підвищення конкурентних позицій української 

молочної продукції на зарубіжних ринках в рамках СОТ. 
 

Ключові слова: молочна промисловість, Світова організація 

торгівлі (СОТ), проблеми молочного тваринництва, законодавство 

Європейського Союзу. 
 

SUMMARY 

The article has the formulated in detail risks and perspectives of 

domestic milk industry development afterwards entry Ukraine into WTO, 

indicated ways of risks consequences minimization and showed the specific 

methods to rise of Ukrainian milk products competitions positions on the 

foreign markets in limits of WTO. 
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ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ В АПК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

Визначено сутність кластеру, основні моменти його формування 

та функціонування, а також його вплив на стан регіональної 

економіки. 

Ключові слова: кластер, кластерний розвиток, 

конкурентоспроможність, інноваційна діяльність, агропромисловий 

комплекс. 
 

SUMMARY 

Clusters it is much better than branches, sweep communications 

between manufacturers, spread and implant technologies, skills, the 

information, marketing. Within the limits of cluster economic policy occurs 

not only eduction of the most successful locales, but also is undertaken 

attempt to unite separate resources and programs in groups of the 

interconnected branches which are rather competitive at local level. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ 

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ 

ПІДКОМПЛЕКСІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Проаналізовано динаміку врожайності зернових культур на 

сільськогосподарських підприємствах Сумської області, виявлено 

позитивну і негативну тенденцію, що склалася в регіоні. На основі 

вирівнюючої функції запропонувано впровадження прогнозування 

врожайності шляхом аналітичного вирівнювання динамічного ряду. 
 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, зернопродуктовий 

підкомплекс,продовольча безпека, прогнозування, вирівнюючі функції, 

ефективність, структурна перебудова. 

 

SUMMARY 

Growth of production of grain has a strategic value for the increase of 

efficiency APK of Ukraine. On this stage not enough attention spared to 

development of principles and methods of prognostication. By information 

about a change to the productivity of cereals by the enterprises of the 

Sumskoy area after 1994-2008 years we defined existent tendency, 

estimated leveler functions and offered the prognosis of the productivity on 

the basis of the analytical smoothing of dynamic row, that enables it is 

correct to walk up to the choice, to the construction and decision of 

equalizations of regression on the aggregate of indexes. 
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ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ У ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ  

XVI-XX СТОЛІТТЬ 
 

Проведено дослідження розвитку та формування теорії 

ефективності у працях зарубіжних економістів XVI-XX ст. 

Проаналізований внесок науковців у становлення теорії ефективності. 

Визначені фактори, які впливають на економічну ефективність. 
 

Ключові слова: ефективність, рівновага, продуктивність, 

потреби, обмеженість ресурсів, результативність, фактори 

економічної ефективності. 
 

SUMMARY 

Research of development and forming of theory of efficiency is 

conducted in labours of foreign economists of XVI-XX of item. The analysed 

payment of research workers is in becoming of theory of efficiency. Certain 

factors which influence on economic efficiency. 
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ 

АКТИВНОСТІ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Проаналізована інноваційна діяльність м'ясопереробної галузі, 

розглянуто модель продуктового циклу, визначена інноваційна 

активність м’ясопереробних підприємств  
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Ключові слова: життєвий цикл продукції, інноваційна 

діяльність, продуктова та процесова інновації, модель продуктового 

циклу, інноваційна активність. 
 

SUMMARY 

The innovative activity of meat industry is analyzed. The model of 

productive circle is considered. The innovative activity of meat enterprises 

is determined. 
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ВПЛИВ СИРОВИННОЇ БАЗИ НА РОЗВИТОК 

ВИРОБНИЦТВА М'ЯСОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 

Досліджено питання формування сировинної бази та її впливу на 

розвиток м’ясопереробного виробництва в Україні. 

Ключові слова: споживчий ринок, м'ясо, м’ясопродукти, 

м’ясопереробне виробництво, тваринництво, птахівництво. 

 

SUMMARY 
The article investigated the formation of the raw material base and 

its impact on the development of meat-processing production in Ukraine.  
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ЗАПРОШУЄМО АВТОРІВ ДО СПІВПРАЦІ 

 

У Східноєвропейському університеті економіки і 

менеджменту видається фаховий науковий журнал «Вісник 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту» 

(Постанова президії ВАК №1-05/6 від 02.07.2008 р.). 

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. 

Журнал виходить два рази на рік, статті приймаються до 15 

квітня та 15 жовтня кожного року. 

Вимоги до оформлення статей. Наукові статті мають бути 

написані українською, російською або англійською мовами 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 - 2см, праворуч – 

1см; абзац – 1см, таблиці – 10 кегль). 

У лівому кутку у горі зазначаються УДК даної теми 

дослідження. На наступному рядку у правому кутку сторінки над 

заголовком подаються ініціали і прізвище автора, написані курсивом, 

його науковий ступінь, вчене звання та посада за основним місцем 

роботи. На наступному рядку 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 (актуальність теми дослідження, аналіз останніх досліджень та 

публікацій) 

- Постановка завдання (мета та завдання дослідження)  

- Результати дослідження (основний матеріал дослідження)  

- Висновки (короткий підсумок до статті та основні пропозиції)  

- Summary (по закінченні статті подається анотація англійською 

мовою (курсивом)). 

- Список літератури 
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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. 

До редакції автор подає статтю у роздрукованому вигляді у 2-х 

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

Назва файлу – прізвище першого автора латинськими буквами. 

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

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. Окремо подаються відомості 

про автора (ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступень, вчене 

звання, контактна адреса, телефон). 

Редакція матеріал не редагує та не несе відповідальності за 

подані матеріали. 

Вартість публікації статті складає 10 грн. за одну повну 

(неповну) сторінку, а для співробітників університету – 

безкоштовно.  
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