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ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ
УДК 339.5(477)
Васенко В.К., д.е.н., професор
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУТЬ ТА СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЗАГРОЗ
Проаналізовано сукупність реальних загроз економічній безпеці України.
Виокремлена їх сучасна парадигма. Запропоновані заходи стосовно ідентифікації
економічних загроз та зменшення їх впливу на економіку держави.
Ключові слова: економічна безпека, саморозвиток, інтегральний характер, валютні
кошти, потреби, екологічні, кримінальні, соціальні, продовольчі, енергетичні, інвестиційні
та інші загрози, надійність, дестабілізуючий фактор.
SUMMARY
The new aspects of real threats to economic defence of Ukraine have been analysed. Their
modern paradigm has been choosen. The new types of identification of econoimic threats have
been proposed.
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УДК 658.014.12: 637.5
Драган О.І., д.е.н., доцент
професор кафедри менеджменту
Національний університет харчових технологій
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Обґрунтовано причини удосконалення організаційної структури підприємств м’ясної
галузі. Запропоновано науково-практичні підходи щодо створення нових організаційних
структур підприємств з урахуванням світового досвіду, які є більш гнучкими та
адаптованими до нестабільного зовнішнього середовища функціонування галузі.
Ключові слова:
організаційна структура, комерційний підрозділ, стратегія,
система, реструктуризація, «бізнес-одиниця», підприємство, м’ясна промисловість.
SUMMARY
The articles reasonable grounds to improve the organizational structure of enterprises of
meat industry. A scientific and practical approaches to creating new organizational structures of

enterprises, taking into account international experience, which is more flexible and adapted to
the fragile environment of the sector.
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УДК 331.(2) (477)
М.В. Плахотнікова к.е.н., доцент
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
РЕГІОНАЛЬНА ТА ГАЛУЗЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ЇЇ РОЗВИТКУ
Досліджено стан галузевої та регіональної диференціації заробітної плати.
Визначено основні чинники та зроблені пропозиції щодо забезпечення оптимальної
диференціації оплати праці.
Ключові слова: заробітна плата, номінальна та реальна заробітна плата,
диференціація заробітної плати, галузева та регіональна диференціація заробітної плати,
ринок праці.
SUMMARY
The article investigates, modern conditions of differentiation of wages in different branches
and regions. Determined are factors and trends of optimum differentiation of employees’ wages.
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УДК 711.533.15
Сидоренко Ю. В. , аспірант
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
Визначено та систематизовано основні показники діяльності та розвитку
підприємств міського електричного транспорту. Сформовано систему принципів та
показників, що застосовуються в процесі визначення тенденцій розвитку підприємств.
Запропоновано основні напрями розвитку підприємств міського електротранспорту.
Ключові слова: міський електричний транспорт, розвиток, показник, система
показників розвитку

SUMMARY
In the article city electric transport’s main indicators are classified. The system of indexes
which can be used in development determination process is formed.
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КРИЗА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Визначено поняття кризи еколого-економічної системи, з’ясовано вплив економічної
кризи на екологію, запропоновано економічні методи управління природокористуванням і
охороною навколишнього середовища.
Ключові слова: сталий екологічно збалансований економічний розвиток суспільства,
еколого-економічна криза, потенціал сталості еколого-економічної системи, екологоекономічна рівновага, екологічна безпека, соціоекосистема, концепція сталого розвитку.

SUMMARY
The concept of ecological crises and economic system and influence the economic crisis on
the environment; economic methods of environmental management and environmental protection.
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ТЕХНОПАРКИ: СУТЬ, ФУНКЦІЇ, РЕЗУЛЬТАТИ
Проведено аналіз літературних джерел стосовно суті технопарків. Виділені
найважливіші їх основні відмінності й принципи функціонування, інноваційні підходи,
забезпечуючі сучасний науково-технічний розвиток. Внесені пропозиції щодо підвищення
ефективності діяльностівітчизняних технологічних парків.
Ключові слова: технопарк, проект,інфраструктура, SWOT-аналіз, оптимізація,
високі технології, інноваційна продукція, науково-інноваційні комплекси, новітні технології,
інтеграція, конкурентоспроможність, генерація підприємницьких структур, «силіконова
долина», «міні-пітомніки», капітал, інформація, венчурне фінансування.
SUMMARY
The scientific resourses about technological parks are analysed. The main principles of
their functioning, the innovation approaches to the technical and scientific development are
proposed. The new proposals about the development of national technological parks are
examined.
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ПАРТНЕРСТВО В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК ЯК ЧИННИК СИСТЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розглянуто окремі складові системи економічної безпеки ланцюга поставок.
Розкрито сутність техніко-технологічної, інформаційної та інтеграційної складової
системи економічної безпеки. Встановлено етапи формування відносин партнерства як
інструмент реалізації інтеграційної складової.
Ключові слова: ланцюг поставок,економічна безпека підприємств, партнерство,
партнерські відносини.
SUMMARY
Considered separate components of economic security the supply chain. Explores the
nature of technical and technological, information and integration component of economic
security. Established stages of forming partnerships as a tool of integration component.
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THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LOGISTIC CENTRE
„EUROTERMINAL“ IN SŁAWKÓW

The article presents the development of International Logistic Centre (MCL) “Euroterminal”.
The presentation includes the number of employees, profits, profitability and the growth of capital.
Further, the author showed the influence of technology and modernity of products on the development
of MCL and described how the structure of the centre evolved.
АНОТАЦІЯ
Досліджено розвиток Міжнародного Центру Логістики (MCL) “Euroterminal”.
Дослідженню підлягає кількість працівників, прибутки, рентабельність і приріст капіталу
центру. Автором розглянуто вплив технологій і сучасних виробів на розвиток MCL і
описана еволюція структури центру.
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ СПРИЯННЯ ПРОЦЕСУ
ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК
Істотне зниження інвестиційної активності в період трансформації і настання
Світової економічної кризи було зумовлено макроекономічним централізованим

плануванням і відсутністю систем захисту від необмеженого лихварського свавілля
банківської системи. При зміні централізованих підходів до економічного розвитку
необхідно, щоб особлива увага приділялась державному регулюванню щодо недопустимості
безконтрольного і необґрунтованого формування організаційних структур, які нічим не
можуть допомогти процесу залучення інвестицій. Посилення тенденції створення
непотрібних структур пов’язано з відсутністю
державного регулювання в сфері
взаємозв’язку між підприємствами та інституційними інвесторами.
Ключові слова: організаційні державні інфраструктури, інвестиційний процес,
визначення інвестиційних ризиків, моніторинг реалізації проектів.
SUMMARY
A substantial decline of investment activity in the period of transformation and offensive of
the World economic crisis was predefined the macroeconomic centralized planning and absence of
the systems of protecting from the unlimited usurious self-will of the banking system. At the change
of the centralized going it is necessary near economic development that the special attention was
spared to government control in relation to unadmission of the uncontrolled and groundless
forming of organizational structures what can help the process of bringing in of investments
nothing. Strengthening of tendency of creation of unnecessary structures is related to absence of
government control in the sphere of intercommunication between enterprises and investment
bankers.
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РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
Стаття присвячена проблемам розвитку системи соціального захисту населення на
державному та регіональному рівнях, а також розробці практичних рекомендацій щодо
вдосконалення системи соціального захисту населення регіону. Проаналізовано особливості
розвитку існуючої системи соціального захисту населення на державному та
регіональному рівнях.
Ключові слова: Соціальний захист населення, соціальне забезпечення, соціальний
ризик, моніторинг соціальних проектів, оцінка рівня впровадження соціальних проектів.
SUMMARY
In the devoted to the problems of development of population’s social protection system at
country and region levels, elaboration of practical recommendations relative to improving of
population’s social protection system at region level; features of development existing system of
social protection at country and region levels were analyzed.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено проблеми оцінки вартості підприємства. Виявлено переваги та недоліки
при виборі методичних підходів щодо оцінки вартості підприємства та надані
рекомендації щодо вибору найбільш прийнятних підходів та методів.
Ключові слова:. оцінка, мета оцінки, вартість діючого підприємства, оцінювальна
діяльність, підхід до оцінки вартості, ринковий, витратний, доходний підходи.
SUMMARY
The problems of estimation of cost of enterprise are explored in the article. Advantages and
failings at the choice of methodical approaches in relation to estimation of cost of enterprise and
given recommendations are exposed in relation to the choice of the most acceptable approaches
and methods.
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МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ В РІВНІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Досліджено підходи для вимірювання здатності соціальної інфраструктури
згладжувати нерівності у розвитку серед регіонів, запропоновано алгоритм процесу вибору
регіонів, у яких стимулюватиметься або обмежуватиметься розвиток певних об’єктів
соціальної інфраструктури. Сформульовано вимоги до соціально-економічних норм і
нормативів та визначені їх основні цілі й завдання в системі державного регулювання
соціальної сфери.

Ключові слова: соціальна інфраструктура, регіон, міжрегіональні соціальноекономічні диспропорції, соціальна асиметрія, соціальні норми, соціальні нормативи,
соціальні гарантії, гарантований мінімум соціальних стандартів.
SUMMARY
In Ukraine there is a row of social problems which require an immediate decision, and very
important among them is a problem of people’s standard of living increase, creation of such
conditions of their dwelling, which would meet the generally accepted world standards due to the
improvement of work of social infrastructure industries. These problems have the brightly
expressed differential character which shows up in considerable disproportion in the level of
development of social infrastructure among the regions of our state. Therefore the determination
of features of these socio-economic divergences, their reasons, consequences and ways of
overcoming, is the extraordinarily important task of the present time.
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ЗАХИСТ ВІД ВОРОЖОГО ПОГЛИНАННЯ ПРИ IPO: ДОСВІД США
Досліджено передовий досвід корпорацій сполучених штатів Америки щодо розробки
методів та способів захисту від ворожого поглинання при публічному розміщенні акцій
додаткової емісії, а також можливість використання зарубіжного досвіду щодо
запобігання поглинанню в Україні, враховуючи вимоги сучасного законодавства.
Ключові слова: корпорація, акція, емісія, поглинання, захист від поглинання.
SUMMARY
Investigational front-rank experience of corporations of the united states of America in
relation to development of methods and methods of protecting from hostile absorption at the
public placing of actions of additional emission, and also possibility of the use of foreign
experience in relation to prevention of absorption in Ukraine, taking into account the
requirements of modern legislation.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ
Розглянуто основні теоретичні підходи та етапи розвитку вартісно-орієнтованого
підходу в управління фінансами, досліджено економічну сутність цього підходу та
можливості його поширення в Україні
Ключові слова: ефективність діяльності, VBM менеджмент, VBM концепція,
максимізація вартості, економічна додана вартість
SUMMARY
In the article the basic theoretical conceptions of Value based management are highlited.
The key factors of conducting VBM management in Ukraine are researched and determinated.
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КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ БАНКУ
Досліджено актуальні питання корпоративного управління кредитною діяльністю
комерційного банку. Вивчено основні методи впливу корпоративного управління на окремі
види діяльності банку. Досліджено принципи, на яких базується ефективна система
корпоративного управління в сучасному конкурентоспроможному банку. Надано
рекомендації щодо вдосконалення методів та засобів впливу корпоративного управління на
кредитну політику комерційного банку.
Ключові слова: корпоративне управління, кредитна політика, кредитні ресурси.
SUMMARY
Investigational pressing questions of corporate management of commercial bank credit
activity. The basic methods of influence of corporate management are studied on the separate
types of activity of bank. Investigational principles which the effective system of corporate
management is based on in a modern competitive bank. Recommendations are given in relation to
perfection of methods and facilities of influence of corporate management on the credit policy of
commercial bank.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
Представлено аналіз проблем діючої системи оподаткування страхового ринку, а
також можливих шляхів її подолання. Визначено низку невирішених проблем в регулювання
страхового ринку та можливостей виведення за межі податкової системи коштів з
використанням схем за участю страхових компаній.
Ключові слова: страхова компанія, податкова система, податок, фінансові
інститути, нерезиденти.
SUMMARY
The article analyzes the problems of the current system of taxation of the insurance market
and possible ways to overcome it. Determined number of unresolved issues in the insurance
market regulation and output capabilities beyond the tax system means using schemes with
insurance companies.
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Розглянуто та узагальнено основні підходи до трактування антикризового
управління, виявлено фактори, які мають негативний вплив на банківський сектор в умовах
фінансової нестабільності та розроблені практичні рекомендації щодо виходу банків із
кризи з метою підвищення рівня їх надійності та стійкості.
Ключові слова: антикризове управління, банк, банківська система, криза, фінансова
нестабільність.
SUMMARY
In the article the basic going is examined and summarized near interpretation of antikrisis
management, found out factors which have a negative influence on a bank sector in the conditions

of financial instability and practical recommendations are developed in relation to the exit of
banks from a crisis with the purpose of increase of level of their reliability and firmness.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Досліджено систему соціального захисту працівників сільськогосподарських
підприємств України. На підставі якого запропоновано шляхи поліпшення існуючого
соціального захисту шляхом запровадження в практику багаторівневої системи
накопичувального страхування.
Ключові слова: соціальний захист, пенсійне реформування, рівень життя, фінансова
стабільність.
SUMMARY
Investigational system of social defence of workers of agricultural enterprises of Ukraine.
On the basis of which the ways of improvement of existent social defence are offered by
introduction in practice of the multilevel system of story insurance.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
УЧАСНИКІВ РИНКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Проведено огляд методичних підходів до оцінювання рівня економічної безпеки різних
типів учасників ринку спільного інвестування, систематизовано показники, розрахунок
яких необхідно провести у процесі діагностики її стану, та проаналізовано етапи
встановлення кінцевого інтегрального індикатора рівня економічної безпеки суб’єктів
господарювання.
Ключові слова: економічна безпека, компанія з управління активами, учасники ринку
спільного інвестування, банк, підприємство, інвестиційний фонд, моделювання, індикатор,
інтеграція, порогові значення, інтегральний показник, алгоритм, вектор, криза, стратегія,
діагностика, кредитно-грошова політика, ідентифікація
SUMMARY
This article gives a review of methodological approaches of the economic security level of
different types of collective investment market participants evaluating; classifies indicators, which
calculation is necessary in the process of diagnosis and analysis of the level of economic security
on the final step of its integral indicator formation.
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглядаються питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)
України. Проаналізовано економетричні моделі динаміки розвитку ЗЕД. Проведена оцінка
інноваційно-інвестиційної складової розвитку ЗЕД України.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, прямі іноземні
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SUMMARY
The questions of development of foreign economic activity of Ukraine are examined in the
article. The econometric models of dynamics of development of foreign economic activity of
Ukraine are analyzed. The estimation of innovative-investment constituent of development of
foreign economic activity of Ukraine is conducted.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ОБЛІКУ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
В статті розглядаються особливості методів обліку затрат на виробництво,
співвідношення понять «метод обліку затрат» та «метод калькулювання», переваги та
недоліки використання методів обліку повних та неповних затрат.
Ключові слова: метод обліку затрат, метод калькулювання, однопередільний
метод, багатопередільний метод, нормативний метод, ненормативний метод, метод
повних затрат, метод неповних затрат.
SUMMARY
Тo the article “The grounds to choose the accounting method to evaluate the production
cost in chemical industry“. The article considers the peculiarities of accounting methods to
evaluate production cost, the correlation between “production cost evaluation” and “accounting
method”, advantages and disadvantages of methods to account all costs and partial costs.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.Басманов И. А. Теоретические основы учета и калькулирования себестоимости промышленной
продукции : [Учебное пособие] / И. А. Басманов. - М. : Финансы, 1970. – 167 с. 2. Бухгалтерський
фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на
основі національних стандартів) : навч. посібник / За ред. проф., д-ра екон. наук В.В. Сопка та О.В.
Бойка. - К. : «Фенікс», 2001. – 468 с. 3. Друри К. Управленческий учет и производственный учет :
[Учебник], Пер.с англ. / К. Друри. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. –1071 с. 4. Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 16 “Витрати” / Україна. М-во фінансів // Все про бухгалтерський облік. –
10.01.2008. - №2. 5. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет : от истоков до наших дней : [Учебное пособие]
/ Я. В. Соколов. – М. : Аудит, Юнити, 1996. – 638 с. 6. Яругова А. Управленческий учет: опыт
экономически развитых стран: [Учебник] / Пер. с польского языка Я. В. Соколова. / А. Яругова. – М. :
Финансы и статистика, 1991. – 240с.

УДК 658
Андрусяк В.М., к.е.н., доцент
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ CИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
Визначено суть управлінського обліку витрат підприємств. Розглянуто
методологічні і практичні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про
витрати підприємства та розкриття її у фінансовій звітності.
Ключові слова: облік витрат, управлінський облік, витрати підприємства,
адміністративні витрати, витрати на збут, виробничі накладні витрати.

SUMMARY
The essence of management accounting of enterprises’ expenditures was pointed out. There
were examined the methodological and practical principles of the formation in accounting the
information about expenditures of the enterprise and opening it in the financial report.
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СИСТЕМА ПІЛЬГ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ КАР’ЄРНОГО
ПРОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
В даній статті запропоновано комплекс пільг, які можна використовувати для
мотивації кар’єрного просування персоналу підприємств. Значну увагу приділено аналізу
кожному із методів мотивації.
Ключові слова: пільга, мотивація, кар’єра, управління, персонал, підприємство.
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ПРИЛАДОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Проведено аналіз чинників, які впливають на якість виробів. Розроблені пропозиції
щодо підвищення якості виробів на етапах життєвого циклу за рахунок створення каналів
інформаційного зв'язку.
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, якість продукції, якість
виробів, рівень якості, життєвий цикл виробів, інформаційне забезпечення, інформаційний
зв'язок, технічний контроль, рівень якості.
SUMMARY
The analysis of factors which affect quality of wares is conducted. Developed suggestions
as to upgrading of wares on the stages of life cycle due to creation of informative communication
channels.
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УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ СУЧАСНОГО ВНЗ – УМОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Обґрунтовано доцільність управління інтелектуальним капіталом ВНЗ в сучасних
трансформаційних умовах для забезпечення його конкурентоспроможності на ринку
освітніх
послуг.
Проведено
аналіз
категорії
«конкурентоспроможність»,
«інтелектуальний капітал» в контексті сучасного вищого навчального закладу.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, інтелектуальній
капітал, інновації, ВНЗ.
SUMMARY
The article grounds the necessity of intellectual capital in higher educational
establishments under modern transformation conditions for their
competitiveness’ in the
educational services market. Besides, it analyses the definitions “competitiveness” and
“intellectual capital” in the context of modern higher educational establishment.
Key words: competitiveness, competitive advantages, intellectual capital, innovations,
higher educational establishment.
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Антонова І.В., викладач
Східноєвропейського університету
економіки та менеджменту
ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Проведено аналіз маркетингової цінової політики, виділені найважливіші чинники її
формування, що впливають на розвиток підприємства, охарактеризовані цінові стратегії,
що дозволяють завойовувати більшу частку ринку.
Ключові слова: ціна, ціноутворення, попит, життєвий цикл товару, кон’юнктура
ринку, канали товарообігу, конкуренція, витрати, асортимент, дослідження ринку,
маркетингова стратегія підприємства, цінова еластичність.
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МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ У СТВОРЕННІ
УСПІШНИХ БРЕНДІВ
Проаналізовано особливості процесу створення товарних знаківз точки зору
основних характеристик інноваційної діяльності. Обґрунтовано види основних складових
брендингових технологій та варіанти сприйняття бренду споживачами завдяки цим
складовим. Встановлено існування життєвого циклу бренду залежно від його
«консервативності» або «динамічності». Запропоновано матрицю створення успішного
бренду у довгостроковійперспективі.
Ключові слова :товарний знак; бренд; брендингова технологія; складові
брендингових технологій; матриця позиціювання бренду; роздрібні бренди; бренди
виробників; маркетингові інновації.
SUMMARY
The features of the process of establishing trademark in terms of basic characteristics of
innovation. Proved types of basic components of branding and technology versions of brand
perception by consumers due to these components.
The existence of the life cycle depending on its brand "Conservatism" or "dynamic".A
matrix of building a successful brand in the long term.
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СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ ЗАКУПОК В
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Досліджено основні питання логістичних операцій щодо купівлі та продажу товарів
торгівельними підприємствами. Досліджено основні витрати, які здійснює торгівельне
підприємство. Систематизовано основні напрямки оцінки ефективності управління
торговельними операціями.
Ключові слова: логістика закупок, аналіз, контроль, торгівельне підприємство,
опціон, банківський відсоток.
SUMMARY
Investigational basic questions of logistic operations in relation to a purchase and sale of
commodities by point-of-sale enterprises. Investigational basic charges which are carried out by a
point-of-sale enterprise. Basic directions of estimation of efficiency of management point-of-sale
operations are systematized.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
УДК 658.152
Глухова С.В., аспірант кафедри економіки
Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Досліджено та проаналізовано позиції науковців щодо класифікації ефективності,
представлено узагальнення підходів до класифікації ефективності, обґрунтовано
класифікаційні ознаки ефективності інноваційної діяльності, відповідно її особливостям
Ключові слова: ефективність, класифікація, інноваційна діяльність
SUMMARY
Іinvestigated the positions scientific on classification of efficiency, submitted the
generalization of the approaches to classification of efficiency, proved the classification attributes
of efficiency innovations activity, which are correspond to her features.
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CИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЛОГІСТИКИ
Визначено значення еколого-економічного аналізу у дослідженні логістичних систем.
Запропоновано систему еколого-економічних показників для оцінки ефективності
функціонування логістичних утворень у промисловості.
Ключові слова: еколого-орієнтована логістика, еколого-економічні показники,
ефективність функціонування логістичних систем.
SUMMARY
The value of ecological-economic analysis in the study of logistics systems is determined.
The system of ecological-economic indicators to assess the efficiency of logistics entities in the
industry is offered.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ СТВОРЕННЯ
ЦІННОСТІ У ГАЛУЗІ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
Проаналізовано сучасний стан розвитку ринку стільникового зв’язку України.
Проаналізовано підходи до оцінки інвестиційної привабливості проектів створення і
розвитку економічних систем. Обґрунтовано економіко-математичну модель структури
системи створення цінності в галузі стільникового зв'язку України.
Ключові слова: структура системи створення цінності, економіко-математичне
моделювання,показники інвестиційної привабливості, одноцільова модель типу прибутоквитрати.
SUMMARY
In the article is analyzed current state of the mobile communication industry of Ukraine.
Approaches to definition of investment appeal of economic systems creation projects are analyzed.
It is proved economic-mathematical model of value creation system structure in the mobile
communication industry of Ukraine.
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КОНЦЕПЦІЯ “УПРАВЛІННЯ ЗА ЦІЛЯМИ” ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
У статті охарактеризовано сутність концепції “управління за цілями”.
Сформульовано авторське бачення концепції “управління за цілями” як інструменту
підвищення ефективності лізингової діяльності машинобудівних підприємств, основними
структурними елементами якої визначено: мету, завдання, принципи, функції механізму
управління, елементи механізму здійснення, етапи процесу управління, показники, методи
та моделі оцінювання ефективності лізингової діяльності.
Ключові слова: лізингова діяльність, концепція “управління за цілями”, механізм
управління, механізм здійснення.
SUMMARY
In the article the concept of “management by objectives” is defined. It is formulated the
author’s opinion of the conception of “management by objectives” of machine-building
enterprises leasing activity, the main structural elements of which are target, tasks, principles,
functions of management mechanism, elements of realization mechanism, stages of management
process, indicators, methods and models of leasing activity efficiency estimation.
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THE ECONOMIC ANALYSIS OF THE UKRAINIAN CONFECTIONERY BRANCH
In the article is determined the main aspects of the functioning and development of the
confectionary industry in Ukraine; has analyzed the confectionary producers’ activity in 20052009; has researched the geographical and the product structures of Ukrainian and foreign trade;
has done the forecast of branch’s development.
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SUMMARY
В статті визначено основні аспекти функціонування та розвитку кондитерської
галузі України; проаналізовано діяльність виробників кондитерської продукції у 2005-2009
роках; досліджено географічну і товарну структури торгівлі в Україні, а також на
зовнішньому ринку; запропоновано тенденції подальшого розвитку галузі.
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