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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Шановні колеги, друзі!
Проблема підготовки висококваліфікованих менеджерів для
українських суб‟єктів господарювання, що прагнуть на рівних
конкурувати як на пострадянському економічному просторі, так і на
мегаринку, пов‟язана з тим, що накопичення досвіду ведення
міжнародного бізнесу потребує багатьох років. В умовах VI устрою
мегаекономіки завдання навчання менеджера вимагає його вирішення на
основі серйозної теоретичної підготовки в наукових школах, адекватних
інформаційному устрою мегаекономіки. Саме тому університетська освіта
так високо цінується у роботодавців та її значення особливо зростає на
початку XXI століття. І не дивно, що традиції української радянської
системи вищої освіти, яка ніколи не страждала тим, що проявляється у
багатьох країнах, передусім Західної Європи і Північної Америки, –
прагматизмом, знаходять підтвердження в насиченості навчальних
програм. Таких програм, що розвивають концептуальне мислення та, як
свідчить досвід, повністю відповідають новій, креативній економіці XXI
століття.
Докорінна зміна соціально-економічної системи України тепер
відбувається в умовах тотальної глобалізації, яка є всесвітнім та
історичним процесом, що охоплює усю життєдіяльність земної
цивілізації, де глобалізація бізнесу виступає лише одним, хоча, безумовно,
найпотужнішим її чинником. Особлива складність такого об'єкта
дослідження, як середовище глобалізації бізнесу, в ролі якого виступає
система освіти (передусім підготовки висококваліфікованих кадрів)
вимагає формування та використання теоретичних положень, що
пояснюють суть, основні напрями та умови формування трендів
глобалізації, пов'язаних з ними наукових шкіл.
Рубрики журналу «Вісник Східноєвропейського університету
економіки і менеджменту» сформовані за напрямами наукових шкіл для
реалізації одного з головних завдань наукового журналу – виконання
інтердисциплінарних досліджень наукових шкіл, що спираються на
перевірені часом напрями в економічній теорії, та на інноваційні
теоретичні концепції різних наукових шкіл.
Своєчасність розгляду на сторінках журналу актуальних завдань з
розвитку наукових економічних шкіл, на наш погляд, підтверджується
тим, що по-своєму розкриває багато питань сучасного економічного
розвитку реального сектора економіки України і підвищення його
конкурентних позицій на мегаринку. У журналі наукові економічні школи
досить успішно представляють сьогодні предмети своїх наукових
досліджень, але в основному сфокусовані на вирішенні наукових завдань,
обумовлених розвитком процесу глобалізації та виникненням нових
глобальних викликів національним економікам. Завдання нашого видання
полягає в тому, щоб критично відібрати придатні для обґрунтування і
визначення концепції наукових економічних шкіл, логічно пов'язані
концепції глобалізації мегаекономіки, креативного підходу, маркетингу і
менеджменту, теорії інформації і комунікацій, а також теорії
трансформації ринків. Потенційна можливість вирішення завдання
розвитку реального сектора економіки України нами виявлена при
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розгляді теорій наукових економічних шкіл і визначенні основної і
початкової категорії – креативного менеджменту. Оскільки креативний
менеджмент є найбільш адекватною категорією інформаційного устрою
мегаекономіки і реалізується в усіх формах прояву господарського життя,
саме він був покладений в основу побудови української малої відкритої
керованої соціально-орієнтованої моделі євразійського типу, практичне
призначення якої полягає в кращому розумінні просторового розвитку
економіки України в сучасних умовах в цілому, і зокрема, для оптимізації
організації і вирішення прикладних завдань економічного розвитку
Черкаського регіону.
Загальний фон, на якому формується українська мала відкрита
керована соціально-орієнтована модель євразійського типу, характеризує
рубрика наукових напрямів, що відображає формування і розвиток «нової
економіки», де представлені статті описують різні економічні школи, які
відповідають характерним особливостям сучасного VI інформаційного
устрою поліцентричної структури мегаекономіки і євразійських країн.
Рубрика «економіка і організація інноваційного менеджменту»
присвячена аналізу рушійних і протидіючих сил процесу глобалізації, а
також впливу цього процесу на реальний сектор національної економіки
України, інших пострадянських держав. Рубрика креативної освіти
ґрунтується на концепції забезпечення освітніми послугами суспільство в
умовах швидкоплинної зміни критеріїв та вимог, перманентного
«інформаційного вибуху», неперервної осівти.
Відповідно до розвитку технологічної бази сучасного бізнесу, все
більшу роль відіграє саме освіта, яка набуває особливої актуальності, в
сучасних умовах трансформуючись в креативну освіту, предмет якої
невід‟ємний
від
проблем
глобалізації.
Зрозуміло,
що
при
функціональному зіткненні представників різних національних культур
найчастіше виникають комунікативні проблеми розвитку бізнесу,
діапазон яких – від ступеню володіння прийнятими сторонами сучасної
мови бізнес-комунікацій до розуміння (прийняття) теоретичних концепцій
нової економіки в різних станах.
Формування нового інформаційного устрою мегаекономіки
обумовлює докорінне інноваційно-технологічне переозброєння реального
сектора економіки України, без якого в XXI столітті неможливо
забезпечити досягнення конкурентних переваг суб‟єктів господарювання
України. Для цього в України є необхідні передумови, засновані на
національних наукових школах.
В той же час формування креативної економіки – це не процес, що
розвивається виключно за рахунок зусиль держави.
Істотним інструментом реалізації активної науково-технічної і
структурної
модернізації
є
креативні
школи
менеджменту
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, що
забезпечують різке кількісне і якісне відтворення людського капіталу в
економіці.
З повагою та впевненістю у плідній співпраці Почесний редактор журналу «Вісник Східноєвропейського
університету економіки і менеджменту»
д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України
Р. А. Аблязов
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НОВА ЕКОНОМІКА
Воротіна Л. І.,
д. е. н., професор,
дійсний член АЕН України
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
Запропоновано вирішення наукового завдання щодо визначення
та наукового обґрунтування тенденцій, пріоритетних напрямів і
перспектив
формування
управління
економічною
безпекою
підприємства в сучасному ринковому середовищі; концептуально
обґрунтовано теоретичні та прикладні основи формування та
розвитку економічної безпеки підприємства як об’єкту управлінських
взаємовідносин.
Ключові
слова:
підприємство,
економічна
безпека
підприємницької діяльності, економічна злочинність, самоорганізація,
інститути управління, стратегічне управління, експертна оцінка
економічної безпеки.

SUMMARY
The solution of scientific problems concerning the definition and
scientific study of trends, priorities and prospects for the formation of
economic security in today's market environment has been proposed;
conceptually grounded theoretical and applied basis of formation and
development of economic security as the object of management relations.

Випуск 1 (9), 2011

УДК 338.242.3:331.101.3:331.108
Базалійська Н. П., аспірант,
Хмельницький національний університет
КОНТРОЛІНГ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуто теоретичні аспекти застосування
контролінгу трудової поведінки в системі управління персоналом
підприємства. Проаналізовано основні структурні підсистеми
загальної
системи
управління
персоналом
організації.
Охарактеризовано сутність понять «контролінг персоналу» та
«контролінг трудової поведінки».
Ключові слова: управління персоналом підприємства, підсистеми
управління персоналом підприємства, контролінг персоналу,
контролінг трудової поведінки.
SUMMARY
The theoretical aspects of application of control of labour behavior in
the management of personnel of organization are considered in the article.
The basic structural subsystems of management of personnel of
organization system are analyzed. The essence of concepts «the control of
personnel» and «the control of labour behavior» are described.
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ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО ФАКТОРА НА ВІДТВОРЕННЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Розглянуті особливості розвитку людського потенціалу в
соціальній підсистемі соціо-еколого-економічної системи. Визначено
сутність процесу відтворення робочої сили під впливом екологічного
чинника.
Ключові слова: концепція сталого розвитку, соціо-екологоекономічна система, екологічна безпека, демографічна складова
сталого
розвитку,
відтворення
трудового
потенціалу,
демовідтворювальні процеси.
SUMMARY
Considered features of development of human potential in a social
subsystem socio-ekologo-economic systems. Certainly essence of process of
recreation of labour force under act of ecological factor.
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ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ
Розглянуто вплив тіньової економіки на економічну безпеку
України. Досліджуються основні причини, які гальмують процес
виходу економіки України з тіні, а також наведено низку заходів, які
сприятимуть детінізації. Встановлено, що реальний рівень тіньової
економіки в Україні перевищує допустиме значення і становить
загрозу національній безпеці держави. З огляду на це, Україні необхідно
розробити чітку довгострокову програму з детінізації економіки.
Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, тіньова
економіка, відмивання коштів, детінізація, рівень тінізації.
SUMMARY
Influence of shadow economy is considered on economic security of
Ukraine. Principal reasons which brake the process of output of economy of
Ukraine from shade are probed, and also the row of measures which will be
instrumental in detinizacii is resulted. It is set that the real level of shadow
economy in Ukraine exceeds a legitimate value and makes a threat national
safety of the state. Taking into account it, it is necessary to develop the clear
long-term program Ukraine from detinizacii of economy.
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SUMMARY
For several decades, attracted the attention of scientists the phenomenon
of integration of sovereign states in transnational institutions, as well as the
role of scientists in the implementation of plans aimed at deepening the
integration processes.
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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ:
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ
Досліджена структура національної економіки України за 20002009 р. та зроблено аналіз структури зайнятості працюючих за
вказаний період. Розглянуті чинники, які впливають на формування
сучасної структури економіки та адекватної структури зайнятості.
Запропоновані заходи по зменшенню впливу на структуру зайнятості
сировинної складової української економіки.
Ключові слова: галузева структура економіки, галузева
структура зайнятих працівників, модернізація, інновації, товарна
структура експорту, наукоємні галузі промисловості, ринок праці.
SUMMARY
Structure of national economy of Ukraine and staff employment during
2000-2009 is researched. Factors influencing the formation of the current
economic structure and adequate employment structure are investigated.
Proposed are measures for decreasing the raw material Component of
Ukrainian economy on the structure of employment.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ
ТЕХНОПАРКУ У ЧЕРКАСЬКОМУ РЕГІОНІ
Ключові слова: технопарк, креативна економіка, технополіс.
SUMMARY
Formation of new forms – technology parks, adequate way of modern
information mehaekonomiky caused increasing role and importance of
innovation and other forms of manifestation of the integration of science
and real economies.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ В
НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
У запропонованій статті узагальнено сутність і значення
інвестиційних процесів у забезпеченні розвитку економіки, що
пропонуються вченими-економістами протягом історичного поступу
цивілізованого суспільства. Досліджено наукові підходи значення
механізму регулювання інвестиційної діяльності, який забезпечить
формування набору ефективних інвестиційних потоків.
Ключові слова: інвестиції, капітальні вкладення, інвестиційний
процес, інвестиційна діяльність.
SUMMARY
In the offered article essence and value of investment processes is
generalized in providing of development of economy, which is offered by
scientists-economists during historical advancement of the civilized society.
Scientific approaches of value of mechanism of adjusting of investment
activity, which will provide forming of set of effective investment streams,
are explored.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А.Бланк. – К.: МП «ИТЕМ», 1995. –
448 с. 2. Большая Советская Энциклопедия. (в 30 томах), М.: «Советская
Энциклопедия», 1972. – Т. 10. – 1972. – 616 с. 3. Гитман Л. Основы инвестирования;
[Пер. с англ.] / Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. – М.: Дело, 1997. – 1008 c. 4. Долан Э.
Дж. Макроэкономика; [Пер. с англ. В. Лукашевича и др.] / Долан Э. Дж., Линдсей Д.;
под общ. ред. Б. Лисовика и др. – С.-П6., 1994. – 406.; 5. Долан Э. Дж..
Микроэкономика ; [Пер. с англ. В. Лукашевича и др.] / Долан Э. Дж., Линдсей Д.; под
общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – С.-П6., 1994. – 448 c. 6. Економічна історія
України і світу: підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.Д. Лановик, З.М.
Матисякевич, Р.М. Матейко; за ред. Б.Д. Лановика. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ
: Вікар, 2004. – 486 с. 7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991
№ 1560 (із зм. і доп.) [ Електронний ресурс]. – Режим доступу; http://www. rada. gov.
ua. 8. Зенкова И.А. Инвестиционный механизм комплексного развития АПК / И.А.
Зенкова . – М.: Наука, 1990. – 128 c. 9. Інвестологія/ [За ред. проф. С. К. Реверчука]. –
К.: Атіка, 2001. – 220с. 10. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и
политика; [Пер. с 14-го англ. изд.] / К. Р. Макконнел, С. Л. Брю. – М.: ИНФРА-М,
2003. – 972 с. 11. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец.
закладів освіти:У 2 ч. / [Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І., Пахомова Т., Романюк
О. С.]; Будаговська (заг.ред.). – [2. вид.] – К. : Видавництво Соломії Павличко
«Основи», 2001. – 517с. 12. Мертенс А.В. Инвестиции: курс лекций по современной
финансовой теории. / А. В. Мертенс. – К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997.
– 416 с. 13. Музиченко А.С. Державне регулювання інвестиційної діяльності / А.С.
Музиченко. – К.: Науковий світ, 2001. – 345 с. 14. Розенберг Дж. М. Инвестиции:
Терминологический слосарь / Дж. М. Розенберг – М.: ИНФРА-М., 1997. – 399 с. 15.
Рубін І.І. Класики політичної економії: Від ХVІІ до середини ХІХ ст.: Збірка витягів з
творів економістів та поясняльні статті / І.І. Рубін. – Х; К.: Держвидав України, 1930.
– 460с. 16. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. / В.Г. Федоренко.
– К.: МАУП, 1999. – 191 с. 17. Финансово-кредитный словарь. – М.: Финансы и
статистика, 1984. – Т. 1. – 1984. – 454 с. 18. Финансово-экономический словарь /
[Под ред. М.Г. Назарова]. – М.: АО «Финстатинформ», 1995. – 224 c. 19. Шарп У.
Инвестиции ; [Пер. с англ.] / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. – М.: ИНФРА-М,
2003. – 1028 с. 20. The New encyclopaedia Britannika (in 30 Vollumes) – Chicago,
London, Voll. 6: Holderness – Krasnoje. – 1994. – 982 p. 21. Ökonomisches Lexikon. – 3.,
neu beard. Aufl. – B.: Verlag die Wirtschaft, - Bd. 2: H – Р. – 1979. – 830 S.

Вісник Східноєвропейського університету
економіки і менеджменту

УДК 658.012.4

Деменіна О. М., к. е. н., доцент,
Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В
СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено та узагальнено етапи процесу прийняття
управлінських рішень, побудовано узагальнену модель такого процесу.
Виявлено особливості процесу прийняття управлінських рішень в
системі оперативного контролінгу підприємства, досліджено його
етапи та обґрунтовано модель процесу прийняття оперативних
регулюючих рішень в системі контролінгу.
Ключові слова: оперативний контролінг, управлінське рішення,
етапи процесу прийняття управлінського рішення, регулювання,
система бюджетування.
SUMMARY
The article considers and consolidates the management decision
making process’ stages. The model of management decision making process
has been developed. The characteristics of the management decision making
process within the enterprise operating controlling system have been
revealed. The process’ stages have been researched and the governing
decision making process model within the controlling system has been
proved.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ
МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
У статті запропонована класифікація маркетингових
стратегій підприємства залежно від ієрархічного рівня їх розробки.
Представлено методичний підхід до вибору раціональної конкурентної
стратегії за М. Портером з використанням математичного апарату
нечіткої логіки. Проведено апробацію методики за матеріалами
швейної фірми «Дана» та доведено, що найбільш прийнятною для
підприємства є конкурентна стратегія оптимальних витрат.
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АНАЛІЗ РИНКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ТА ЩЕБЕНЕВОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Наведено аналіз ринку щебеневої сировини і показана економічна
доцільність одержання щебеня із побіжно добутих скельних порід при
видобутку залізних руд.
Ключові слова: відвали, скельні породи, переробка, щебінь, ринок,
сировинна база.
SUMMARY
The article deals with the market analysis of macadam raw material
and economic macadam excavating from rocky breeds co currently
extracted at iron ore production.
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Ревуцька Т. В.,
к. е. н., доцент,
директор транспортно-експедиційної компанії «Карго-Сервіс»
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ
У статті розглядається аналіз формування трансакційних
витрат транспортно-експедиційної компанії.
Ключові слова: перевізник, експедитор, трансакційні та
логістичні витрати, транспортно-експедиторська компанія.
SUMMARY
In the article the analysis of transaction costs forwarding company.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СИРОВИННИХ ВІДХОДІВ
ВИРОБНИЦТВА
Розглядаються загальні питання бухгалтерського обліку відходів
виробництва. Наведений порядок визначення їх первісної вартості,
обліку і відображення в
звітності. Розглядаються питання
правильної класифікації, особливості податкового обліку зворотних
та незворотних відходів. Пропонуються заходи з удосконалення
аналітичного обліку сировинних відходів, контролю за їх
використанням, документального відображення операцій з відходами
в обліку.
Ключові слова: відходи виробництва, зворотні та незворотні
відходи, нормативні, наднормативні відходи, витрати на доробку,
розміщення відходів, податковий, бухгалтерський облік відходів.
SUMMARY
The general issue of waste production accounting is considered. The
above procedure for determining their initial value, the accounting and
reflecting in the statements is reproduced. The questions of proper waste
classification, features of tax accounting of return and irreversible waste
are considered. Measures to improve the analytical accounting of raw
waste, document reflecting of these transactions in the account are
proposed.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Про відходи: Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР (зі змінами та допов.,
внесеними Законом України вiд 21.01.2010 № 1825-VI). 2. Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом МФУ від 20.10.1999 р. №
246. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене
наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318. 4. Інструкція про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‟язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 30.11.1999 р. № 291. 5. Про затвердження Методичних рекомендацій з
формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості:
Наказ
Міністерства промислової політики України від 9 липня 2007 року № 373.
[Електронний ресурс] / Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН. - Режим доступу:
http://www.ligazakon.ua. 6. Сторожук Т.М., Авершин Д.А. Облікова політика
підприємства щодо відходів // Облік і фінанси АПК. – 01.01.2009 р. 7. Дикий С.С.
Питання покращення обліку відходів та втрат деревини. [Електронний ресурс] /
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua. 8. Михалевич С.Г. Внутрішньогосподарський контроль
зворотних відходів швейних підприємств. [Електронний ресурс] / Національна
бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 9.
Офіційний сайт газети «Дебет-Кредит» http://www.dtkt.com.ua. 10. Бібліотека
Бухгалтерського Обліку http://pro-u4ot.info.

Вісник Східноєвропейського університету
економіки і менеджменту
УДК. 338.45

Субочев О. В.
к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів,
ДВНЗ Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана

МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.
Дана стаття систематизує методи оцінки інноваційноінвестиційної діяльності промислових підприємств. Приделяється
увага системі показників економічної ефективності. В статті
визначаються вихідні поняття – оцінка економічної ефективності,
показники дисконтування грошових потоків, порівняльно-аналітичні
показники.
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УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В КОРПОРАТИВНИХ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ З УРАХУВАННЯМ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕРЕВАГ ПЕРСОНАЛУ
Здійснено аналіз проблем управління знаннями з точки зору
взаємодії менеджерів компаній та програмних засобів у бізнеспроцесах, пов’язаних із етапами життєвого циклу знань.
Пропонуються підходи до побудови адаптивних систем управління
знаннями.
Ключові слова: знання, адаптація, сприйняття інформації,
архітектура СУЗ, бізнес-процеси СУЗ.
SUMMARY
The analysis of problems of management knowledge is carried out
from point of man-machine interface by the managers of companies in
business - processes, related to the stages of life cycle of knowledge. Offered
approach to the construction of adaptive control system by knowledge.
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РАЗВИТИЕ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ В
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ
В статті розглянуто розвиток різних категорій господарства
АПК. Дослідженням встановлено та рекомендовано на перспективу,
що великі господарства є основою збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції при менших затратах праці та
збільшення зайнятості сільського населення.
Ключевые слова: снижение производства продукции сельского
хозяйства, сахарной свеклы, подсолнечника, особенно мяса, молока,
яиц, шерсти, неэффективность фермерства, натуральные хозяйства
с элементами товарного производства.
SUMMARY
In the article it is considered about different categories of
manufacture in the Agriculture – Industrial – Complex. Research shows and
recommends for the future that enlarged holders are the base for the
increase in agricultural production and employment for the rural
population.
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ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТРАДИЦІЙНОГО МЛИНАРСТВА
У СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ЧЕРКАЩИНИ
Стаття
присвячена
проблемі
використання
об’єктів
традиційного млинарства Черкаської області у туристськоекскурсійній роботі. Автор формулює принципи, на яких мусить
ґрунтуватися використання млинів у туристсько-екскурсійній роботі,
та пропонує варіанти використання наявних об’єктів традиційного
млинарства в організації туристичних турів областю.
Ключові
слова:
млинарство,
туристичний
маршрут,
туристсько-екскурсійна діяльність, туристичний об’єкт.
SUMMАRY
The article deals with the problems of use of mills, situated in
Cherkasy region in tourist-excursion activity. The author defines the
principles of its realization and proposes different variants of windmills use
in arrangement of tourist tours in Cherkasy region.
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КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ МЕНЕДЖЕРАМИ
У статті запропонована модель формування іншомовної
комунікативної компетенції усного мовлення, визначені основні
принципи комунікативно-когнітивного підходу до навчання майбутніх
менеджерів.
Ключові слова: іншомовна комунікативна
комунікативно-когнітивний підхід, мотивація.

компетенція,

SUMMARY
The article highlights the model of forming future managers English
communicative competence in oral speech, defines ways of adapting the
communicative-cognitive approach principles to the conditions of teaching
English oral speech to future managers.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Проведено аналіз розвитку молочної промисловості як частини
агропромислового комплексу, а також охарактеризовані можливості
для подальшого розвитку на сучасному етапі ринкової економіки.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, сегментація ринку,
сировина, постачальники, конкуренти, монополізація галузі,
кон’юнктура ринку, асортимент, молоковиробничий підкомплекс.
SUMMARY
Analysis of trends and prospects of Ukrainian market of milk and
dairy products leads to the conclusion that this market niche is one of
the most, dynamic and profitable, and therefore the most prospective.
So the first task is to create state legislation that would ensure
conditions for the effective operation of milk processing enterprises,
creating a competitive environment in the industry and protect
consumers from poor-quality dairy products. Note the highest
authorities should aim to address the following issues:
1. With local government have provided funds to upgrade agricultural
production enterprises (with a clear business plan and technical reequipment);
2. For stabilization and development of dairy enterprises in the country
need to establish a strategic national policies. based on vertical
integration of agricultural and processing enterprises. It is important
to create an effective mechanism of control and system
implementation.
3. Branch Union of Dairy Enterprises of Ukraine is not capable enough
to solve the above problem. It should create a department of dairy
industry, which would have coordinated the distribution of budget
funds and through the use of various market factors would ensure the
efficiency of development of the dairy industry.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Стаття присвячена дослідженню основних видів діяльності
готельного господарства Черкаської області, а також окреслені
перспективи та тенденції розвитку індустрії гостинності в сучасних
умовах.
Ключові слова: готельне господарство, індустрія гостинності,
суб’єкти господарської діяльності.
SUMMARY
This article is devoted to the study of main activities of the hotel
industry in Cherkassy region and the development of new tendencies in
hospitality industry are outlined.
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МАРКЕТИНГОВІ РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УРАХУВАННЯ
Проаналізовано сучасний стан теоретичного та практичного
використання методик визначення та оцінки маркетингових ризиків у
інноваційній діяльності підприємств.
Виокремлено основні види ризиків, у тому числі маркетингових,
які необхідно враховувати під час проведення інноваційної діяльності.
Запропоновано модель розрахунку можливих очікуваних втрат
від певних видів маркетингових ризиків з використанням формули
Байєса для оцінки прийнятих факторів ризику.
Ключові слова: інноваційний маркетинг, інноваційна діяльність,
ризики
інновацій, маркетингові ризики,
фактори ризику,
маркетинговий експеримент, модель ризику, рівняння регресії,
інтегральна оцінка ризику.
SUMMARY
The modern consisting of the theoretical and practical use of methods
of determination and estimation of marketings risks is analysed of
innovative activity of enterprises. The basic types of risks are selected,
including marketings which must be taken into account during the
leadthrough of innovative activity. The model of calculation of the possible
expected losses is offered from the certain types of marketings risks with the
use of formula of Bayesa for the estimation of the accepted factors of risk.
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МАКРОРІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ПРОБЛЕМИ
КОРЕКТНОГО АНАЛІЗУ
У статті систематизовано існуючі на сучасному етапі розвитку
теорії конкурентоспроможності підходи до розуміння та вивчення даної
категорії на макрорівні, визначено найбільш розповсюджені методологічні
помилки, що виникають у ході її дослідження та аналізу, представлено
авторський підхід до вирішення проблеми некоректного аналізу
конкурентоспроможності на макрорівні.
Ключові слова: конкурентоспроможність, фактор конкурентоспроможності, показник конкурентоспроможності, конкурентна перевага,
конкурентоспроможність країни, конкурентоспроможність національної
економіки.
SUMMARY
In the article the modern approaches to understanding and investigating of
competitiveness at macro level are systematized, the most widespread errors which
arise during investigation and analysis of this category are defined, the author's
approach to the decision of a problem of the incorrect analysis of competitiveness
at macro level is presented.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ХОЛДИНГОВИХ
СТРУКТУР
У статті розглядаються теоретичні аспекти створення та
функціонування холдингових структур. Висвітлюються особливості
інтеграції
підприємств
у
групи,
надається
порівняльна
характеристика організаційних форм інтегрованих корпоративних
структур. Розглянуто поняття цілей та структури холдингової
компанії, переваги та недоліки холдингової структури. Представлена
класифікація холдингів за такими ознаками, як: спосіб установлення
контролю головної компанії над дочірніми підприємствами; види
робіт і функції, які виконує головна компанія; ступінь взаємного
впливу; виробничий взаємозв’язок підприємства й організацій, що
входять у холдинг.
Ключові слова: холдинг, фінансово-промислова група, асоціація,
структура холдингу, головне підприємство, дочірнє підприємство.
SUMMARY
In stattі rozglyadayutsya teoretichnі aspects stvorennya that
funktsіonuvannya holding structures. Visvіtlyuyutsya osoblivostі іntegratsії
pіdpriєmstv a group, nadaєtsya porіvnyalna characteristic organіzatsіynih
іntegrovanih forms of corporate structures. Rozglyanuto ponyattya tsіley a
structure holdingovoї kompanії, perevagi that nedolіki holdingovoї
structure. Presented klasifіkatsіya holdingіv for such acquaint yak: sposіb
establish control over golovnoї kompanії dochіrnіmi pіdpriєmstvami;
apparently robіt i funktsії, yakі vikonuє Golovna kompanіya; stupіn
vzaєmnogo vplivu; virobnichy vzaєmozv'yazok pіdpriєmstva th organіzatsіy,
scho included in the holding.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабенко Г. А. Створення ПФГ – один з напрямів структурної трансформації
промислового комплексу // Економіст. – 2000. - № 9. – с.17 -21. 2. Лукач І. В. Правове
становище холдингових компаній за законодавством України: Автореф. дис. канд.
юрид. наук. – К., 2007. – 18 с. 3. Нагай И. Холдинги: создание и управление //
Юридичний радник. –2005. - № 1. – С. 42-45. 4. Платонов С. В. Холдингові компанії
у ринковій економіці. – К.: ВІРА-Р, Альтерпрес,2002. – 205 с. 5. Тупота М. О.
Холдингова компанія як одна з найефективніших форм функціонування бізнесу //
Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008. - № 19. – С. 28-32. 6. Уманців Г.В.
Холдингові компанії та промислово-фінасові групи у сучасній економіці. – К.:ВІРАР, Альтерпрес, 2004. – 429 с.

Вісник Східноєвропейського університету
економіки і менеджменту
УДК 663.2:658.8(477)
Дьячук І. В., старший викладач,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИ ПРОСУВАННІ ПРОДУКЦІЇ
ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В
статті
розглянуті
засоби
просування
продукції
виноградарсько-виноробного підкомплексу в місцях продажу товару,
проаналізовано ефективність використання тих чи інших засобів
візуального мерчандайзингу.
Ключові слова: маркетингові комунікації, мерчандайзинг.
SUMMARY
The article deals with means to promote the products of viticulturewine subcomplex in a sales outlet, The effectiveness of using these or other
means of visual merchandising.
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ЛОГІСТИКА Й УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК:
СПІЛЬНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ КОНЦЕПЦІЙ
У статті розглядаються питання термінологічного й логічного
співвідношення термінів логістики й управління ланцюгами поставок.
Розглянуті причини термінологічних розбіжностей у даній
предметній області, проводиться аналіз стану наукової думки по
даному питанню й пропонується авторське бачення спільності й
відмінності даних понять. У якості спільних положень ідентифіковані
системний розгляд ланцюга поставок і процесний підхід, відмінностей
- склад інтегрувальних бізнес-процесів, а саме: управління ланцюгами
поставок крім управління матеріальним потоком включає управління
інформаційним потоком не тільки в якості супутнього, але й у якості
основного джерела створення вартості.
Ключові слова: логістика, управління ланцюгами поставок,
процесний підхід, бізнес-процеси, матеріальний потік, інформаційний
потік.
SUMMARY
This paper devoted to the actual topic of terminological and logical
relation between logistics and supply chain management concepts. It
considers the main reasons for the terminology differences in this subject
area, analyses the different scientific opinion and proposes the author view
on the similarity and distinction between logistics and supply chain
management. As the similarity the author identifies the systems thinking and
process approach, as the distinctions – the structure of integrated businessprocesses, namely: the supply chain management manages not only the flow
of material but also the flow of information as the main source of creation
of value as contrasted with logistics which manage the information flow in
the auxiliary mode.
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ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Представлена економіко-математична модель функціонування
малих підприємств в АПК, що базується на розв’язку звичайних
диференціальних рівнянь першого порядку. Розглянута структура
системи виробництва малого підприємства в АПК. Представлені
моделі дозволяють дослідити динаміку розвитку малих підприємств.
Використовуючи
сучасні
засоби
комп’ютерної
алгебри,
проілюстровані графіки, які відображають поведінку розвитку
агропромислового підприємства в залежності від вихідних умов.
Ключові слова: економіко-математична модель, перетворення
Лапласа, лаг, амортизація, виробництво, агропромислове мале
підприємство.
SUMMARY
Submitted by economic and mathematical model of small enterprises
in agriculture, based on the solution of ordinary differential equations of
first order. The structure of the production of small enterprises in
agriculture. The presented models allow to study the dynamics of small
businesses. Using the modern tools of computer algebra are illustrated
graphics that reflect the behavior of agricultural enterprises, depending on
initial conditions.
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УДК 332.142.4
Кузнецова Н. Б., аспірант, викладач,
Черкаський державний бізнес-коледж
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЧЕРКАЩИНИ: ОЦІНКА
КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНАНТ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Здійснено аналіз конкурентних позицій Черкаської області за
індексами глобальної та регіональної конкурентоспроможності, на
основі SWOT-аналізу визначено сильні і слабкі сторони регіону,
досліджено причини зниження конкурентних позицій за складовими
«Вища освіта та професійна підготовка» і «Інновації», запропоновано
заходи щодо їх зміцнення.
Ключові
слова:
конкурентоспроможність
Черкащини,
регіональний інноваційний розвиток, інноваційний кадровий потенціал.
SUMMARY
The author has made the analysis of the Cherkasy region competitive
positions according to the indexes of global and regional competitiveness.
Based on SWQOT-analysis it has been found the strong and weak positions
of the region. The author has explored the reasons of competitive positions
reducing for such components as «Higher Education and Training» and
«Іnnovations», and had proposed the measures to improve them.
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