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ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ
УДК 338.439.5:637.5
Мазуренко О.В.,
к.е.н., провідний науковий співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН
ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ М'ЯСА
Проаналізовано сучасний стан ринку м'яса та формування на
ньому первинної пропозиції. Виокремлені чинники, що гальмують
розвиток галузі. Запропоновані заходи щодо забезпечення його
стійкого розвитку в Україні.
Ключові слова: ринкова економіка, ринок м'яса, первинний попит,
первинна пропозиція, економічний механізм, цінова політика.
SUMMARY
A modern market of meat and forming on him of primary suggestion
condition is analyzed in the article, measures are offered on providing of his
steady development in Ukraine.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції:
теоретико-методологічний аспект // Економіка АПК. - 2004. - № 3. - С. 29-35. 2.
Месель-Веселяк В.Я., Мазуренко О.В. Розвиток м'ясопродуктового підкомплексу
України / За наук. ред. П.Т. Саблука. - К., 2004. - 198 с. 3. Пасхавер Б.Й.
Продовольчий аспект подолання бідності // Економіка України. - 2004. - № 10. - С.7176. 4. Саблук П.Т., Карич Д.Я., Коваленко Ю.С. Основи організації
сільськогосподарського ринку. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - 190 с. 5. Топіха В.І.
Формування ринку тваринницької продукції в Україні: проблеми і перспективи. Миколаїв: МДАУ, 2004. - 221 с. 6. Серова Е.В. Аграрная экономика. - М.: ГУ ВШЭ,
1999. - 480 с.

УДК 338.43(477)
Васенко В.К, д.е.н., професор
Дяченко О.Г., ст. викладач
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ЯК
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Визначена суть продовольчої безпеки. Виокремлені чинники, які
впливають на формування продовольчої безпеки. Запропоновані заходи
щодо забезпечення продовольчої безпеки України.
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Ключові слова: продовольча проблема, національна безпека,
продовольча безпека, аграрний сектор, агропромисловий комплекс,
продукти харчування, система агробізнесу, природно-ресурсний
потенціал, землеробство, сільськогосподарські угіддя.
SUMMARY
In the article certainly essence of food safety; found out factors which
influence on forming of food safety; measures are offered on providing of
food safety of Ukraine.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
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// Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №12 (30). - С.119-129. 2. Суперсон В.І.
Продовольча безпека в умовах реформування аграрного сектора України / В.І.
Суперсон // Аграрна наука і освіта. - 2002. - Т.3 - № 1-2.- С. 105-111. 3. Власов В.І.
Глобалізація і глобальна продовольча проблема / В.І Власов // Економіка АПК. –
2004. - №1. - С.15-22.т 4. Хорунжий М.Й. Продовольча безпека: соціальноекономічна суть, стан і показники / М.Й. Хорунжий // Економіка АПК.- 2003.- №6. С. 146-152 5. Юрчишин В. До проблеми розробки продовольчої (аграрнопродовольчої) доктрини України / В. Юрчишин // Економіка України. - 2007. - № 10.
- С.4-11. 6. Гайдуцький А. П. Продовольча проблема в умовах глобалізації та
залучення іноземних інвестицій у світове сільське господарство / А.П. Гайдуцький //
Економіка АПК. - 2004. - №9. - C. 50 - 58. 7. Саблук П. Т. Світові проблеми
забезпечення людства продовольством та місце України у їх вирішенні / П.Т. Саблук
// Економіка і прогнозування. - 2008. - №3. - C. 9 - 20. 8. Лайко П. А. Продовольча
безпека в Україні та світі / П.А. Лайко // Економіка АПК. - 2004. - №9. - C. 8 - 14. 9.
Гойчук О.І. Збалансований раціон харчування як необхідна умова продовольчої
безпеки / О.І. Гойчук //Вісник аграрної науки Причорномор’я - Миколаїв. 2003. Вип. 4. (24). - С.51-58.

УДК 339.52(477):331.108(477)
Дмитрук Б. П., к.е.н., професор
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
КАДРОВІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
УКРАЇНИ ДО СОТ
Проаналізовано переваги вступу України до СОТ, економічний і
торговий режими до і після вступу. Обґрунтована доцільність і
необхідність підготовки спеціалістів, здатних працювати в умовах
інтеграції, вирішувати гострі питання адаптаційного періоду.
Ключові слова: Світова організація торгівлі, торгово-економічні
відносини, якість продукції, розширення експорту, дефіцит
кваліфікованих кадрів, підготовка і перепідготовка кадрів,
конкурентоспроможність, потенційні втрати і ризики.
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SUMMARY
Advantages of entry of Ukraine are analysed to SOT, economic and
point-of-sale modes to to and after to the entry. Expedience and necessity of
preparation of specialists, able to work in the conditions of integration,
decide the sharp questions of adaptation period is grounded.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Агропромисловий комплекс в системі зовнішньоекономічної діяльності / [Саблук
П.Т., Фесина А.А., Власов В.І. та ін.]; за ред. П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. –
С.9. 2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ:
Монографія / Кер. авт. кол. і нау. ред. Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – С.14. 3.
Коваленко В. Вступ до СОТ: сказавши «А», потрібно сказати «Б» //Дзеркало тижня. –
2005. - №49 від 17 грудня. – С.1. 4. Україна в СОТ / М. Шпакович, С. Новиков, О.
Кобальська, І. Басова. – Харків: Фактор, 2008. – С.4. 5. Дмитрук Б.П. Переваги та
перспективні наслідки інтеграції України до Світової організації торгівлі //Вісник
Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2005. – №2. – С.71. 6.
Домулен И.И. Всемирная торговая организация /И.И. Дюмулен. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2003. – 271 с.

УДК 334.732.3: 658.8.036.5 (477.46)
Аблязова О.М., помічник ректора з комерційних питань
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЗАГОТПРОМУ
ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА
Проаналізовано
господарську
діяльність
Черкаського
кооперативно-заготівельно-промислового
підприємства,
як
структурного підрозділу районного споживчого товариства.
Проведено аналіз основних показників фінансово-економічної
діяльності коопзаготпрому за 2006-2008 рр. Запропоновані напрямки
нарощування обсягів виробництва та підвищення ефективності його
діяльності.
Ключові слова: кооперативи, кооперативний рух, споживча
кооперація, кооперативне заготівельно-промислове підприємство
(коопзаготпром), заготівля продукції, основні фінансово-економічні
показники, капітал, власний капітал, позиковий капітал, прибуток,
рентабельність.
SUMMARY
Principles of organization and types of activity of the Cherkaskogo cooperatively-purveying industrial enterprise are analysed, as structural
subdivision of district consumer society. The analysis of basic financialleconomic performance of this enterprise indicators is conducted for 2006-

Випуск 2 (6), 2009

2008 Directions of increase of production and increase of efficiency of his
activity volumes are offered.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Безпека життєдіяльності. - №7 (49), 2006. – С. 2. 2. Фридман А.М. Хозяйственный
механизм кооперативной торговли. – М.: Экономика, 1991. – С. 31. 3. Господарський
кодекс України. - №436-IV // Голос України. – 2003. – 14 березня. – С. 4. 4. Березін
О.В., Березіна Л.М., Бутенко Н.В. Стан та шляхи підвищення ефективності
заготівельної галузі споживчої кооперації України: Монографія. – Полтава: РВЦ
ПУСКУ, 2007. – С. 125.

УДК 339.7
Озаріна О.В., к.е.н., доцент
Соколова К.В.
Донецький національний університет економіки і торгівлі
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ УКРАЇНИ В
КРИЗОВИХ УМОВАХ
Розглянуто структуру й особливості формування та управління
зовнішнім боргом України, досліджено особливості та джерела
зовнішніх зобов’язань країн СНД, систематизовано ризики, що
супроводжують процес нарощування зовнішніх заборгованостей
держави та використання кредитних коштів міжнародних
організацій, запропоновано рекомендації щодо вдосконалення
управління зовнішнім боргом України з урахуванням сучасних кризових
умов.
Ключові слова: зовнішній борг, структура боргу, динаміка боргу,
позики
міжнародних
організацій,
управління
зовнішніми
зобов’язаннями, кризові умови.
SUMMARY
A structure and features of forming and management of Ukraine an
external debt is considered, features and sources of external obligations of
countries of the CIS are investigational, risks which accompany the process
of increase of external debts of the state and use of credit facilities of
international organizations are systematized, recommendations are offered
in relation to perfection of management of Ukraine an external debt taking
into account modern crisis terms.
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УДК 364.462
Опалько В.В., к.е.н., ст. викладач
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ БІДНОСТІ
Проведена оцінка рівня бідності країн світу на основі методу
кластерного аналізу та здійснено групування країн за подібними
ознаками на три кластери. Україна належить до другого кластера з
середнім рівнем бідності. На основі отриманих результатів визначено
концептуальні засади подолання бідності в Україні в умовах
глобалізації.
Ключові слова: бідність, кластерний аналіз, подолання бідності.
SUMMARY
The authors consider the global tendencies and dynamics of poverty
research as of world economy. The analysis of dynamics of poverty in
countries of the world is method cluster analysis carried out. Ukraine is
second cluster of poverty are analyzed. The conceptual base of poverty
overcoming as to effective activity of international organizations as
developed.
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УДК 631.153
Гужвенко С.М., старший викладач
Сумський національний аграрний університет
НАУКОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
Розглянуто основні напрямки розвитку системи стратегічного
планування як на рівні регіону, так і на рівні окремо взятого
сільськогосподарського підприємства. Визначені принципи, на основі
яких повинне проводитися стратегічне планування в ринкових умовах
господарювання. Проведена порівняльна характеристика старої й
нової парадигм планування і відображені нові підходи до
стратегічного планування. Обґрунтована доцільність запровадження
кластеризації в агропромисловому виробництві.
Ключові
слова:
планування,
стратегічне
планування,
конкурентоспроможність, інноваційна діяльність, кластерний
розвиток, агропромисловий комплекс.
SUMMARY
Globalization of an economic life as objective process of economic
rapprochement of locales and their managing subjects at qualitatively new
level is an objective phenomenon, it cannot be stopped. New possibilities
and risks require cardinally new approaches concerning strategic planning
of development both at level of separately taken firm, and at level of branch
or the whole locale. Cauterization is the effective mechanism of such
strategic planning. In a cluster all modern technologies and techniques of
conducting a competitive, innovative, highly technological farm-production
are concentrated.
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Передумови
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української
економіки
та
підвищення
її
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УДК 504 (330.366)
Луценко Н.О., старший викладач
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
РОЛЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Розглянуті особливості системного підходу процесів взаємодії
суспільства й природи, визначено сутність еколого-економічної
системи та її вплив на формування концепції сталого розвитку.
Ключові слова: системний підхід, гармонійний характер, цілісна
система, еколого-економічна система, категорії еколого-економічних
відносин, рівновага еколого-економічної системи, криза екологоекономічної системи, збалансований розвиток, концепція сталого
розвитку.
SUMMARY
Considered features of approach of the systems of processes of cooperation of society and nature, certainly essence of the ekologoekonomichnoy system and its influence on forming of conception of steady
development.
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УДК 338.43:635
Андрусяк Н.О., старший викладач
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проаналізовано виробництво овочів відкритого ґрунту в
сільськогосподарських
підприємствах
Черкаської
області.
Виокремлена діяльність вирощування нових сортів овочів. Внесені
пропозиції сталого розвитку овочівництва.
Ключові слова: виробництво, овочі відкритого ґрунту,
урожайність, площа, валовий збір, сільськогосподарські виробники,
господарства населення.
SUMMARY
In this article examine production of open soil vegetables in
agriculture enterprises of Cherkassy region. There have made analysis of
present condition of production open soil vegetables.
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Устік Т.В., викладач
Сумський національний аграрний університет
ФОРМУВАННЯ СОЄВИХ СИРОВИННИХ ЗОН ЯК ОДИН ІЗ
ДІЄВИХ ЗАХОДІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Визначені ключові підходи щодо обґрунтування доцільності та
економічної ефективності створення і функціонування соєвої
сировинної зони в Сумській області, проведені розрахунки необхідної
кількості продукції переробки сої для забезпечення соєвими раціонами
наявного поголів’я корів з метою збільшення надоїв та рівня
рентабельності молока. Розроблені структурна та соціальноекономічна схеми соєвої сировинної зони. Обґрунтована доцільність
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використання у замкнутому виробничому циклі соєвої сировинної зони
біоконверсного (біогазового) обладнання.
Ключові слова: соя, сировинна зона, молочна галузь,
ефективність молочної галузі, замкнутий цикл виробництва,
біоконверсні установки, агропромисловий комплекс.
SUMMARY
High lights of creation of a soya raw zone are displayed. Ways of
increase of efficiency of dairy cattle breeding, increase of social standards
of a life of agricultural population, creation of new workplaces, economic
efficiency of plant growing, deepening of specialization, improvement of
quality of the earths, improvement of a condition surrounding mediums, and
also decisions of a problem of power maintenance by introduction
conversion the equipment under condition of functioning of the closed
production cycle in a raw zone are defined.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Гаврик Н.Л. Вплив екструдату сої на молочну продуктивність корів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за
спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Інститут тваринництва
УААН, м. Харків, 2005. 2. Скочко В.Н., Гаврик Н.Л. Соя – цінний молокогінний корм
// Тваринництво України. – 2004. - №2. – с. 28-29. 3. Якушко С.І, Яхненко С.М.
Установка комплексної переробки органічних відходів за енергозберігаючою
технологією //Вісник «СумДу».- 2006. - №12(96) - с. 81-84. 4. Бударин В.А.,
Кыдыралиев С.К. «Особенности получения биогаза и биологически активного
органического вещества из растительных отходов». Институт энергетики и
электроники южного отделения Национальной академии наук Кыргызской
Республики, г. Джалалабад. 5. Підсумки обліку худоби в господарствах Сумської
області на 1 січня 2009 року. Статистичний збірник. За ред.. Л.І. Олехнович.-2009 р.
6. Наказ Міністерства аграрної політики України від 28 травня 2008 року №336/53
«Про затвердження галузевої Програми «Соя України 2008-2015» 7. Звіт начальника
головного управління агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації
«Про впровадження новітніх технологій у розвиток тваринницької галузі області» за
2008 рік.

Випуск 2 (6), 2009

ФІНАНСИ І КРЕДИТ
УДК 336.02
Васенко В.К., д. е. н., професор
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАТКОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Проаналізовано сучасний стан податкової політики України.
Виокремлено її основні недоліки, що негативно впливають на
господарську діяльність підприємств усіх типів і форм власності.
Запропоновано основні напрями вдосконалення податкової політики
України як країни із статусом ринкової економіки та члена СОТ.
Ключові слова: податкова політика, податковий тиск,
оподаткування, мотивація, інноваційний розвиток, тіньова економіка,
корупція, люстрація доходів, бюджет, продуктивні сили, відносини
власності,
банкрутство,
платоспроможність,
дебіторськокредиторська заборгованість, стимулювання, стратегічний інвестор.
SUMMARY
The modern state of the tax policy of Ukraine has been analysed. Its
basic problems that inflyence an economic activity of enterprises of all kinds
and forms of property have been defined. Basic direction the tax policy of
Ukraine as a country with the market economy status and a member of WTO
have been offered.
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Шульга І.П., к.е.н., доцент
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
РОЛЬ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ У КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
Досліджено класифікацію фінансових посередників, притаманних
різним моделям побудови фінансових ринків; визначено їх види та
особливості; проаналізовано динаміку їх розвитку за останні п’ять
років, запропоновано нову класифікацію фінансових посередників
враховуючи вимоги національного законодавства України
Ключові слова: фінансовий ринок, посередники, фінансові
послуги, банківські установи, фінансово-кредитні установи,
посередники ринку цінних паперів
SUMMARY
Probed classification of financial mediators, inherent the different
models of construction of financial markets; certainly their kinds and
features; the dynamics of their development is analysed for the last five
years, new classification of financial mediators is offered, taking into
account the requirements of national legislation of Ukraine
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Свєтлова Н. М., доцент кафедри обліку і аудиту
Східноєвропейського університет економіки і менеджменту
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Проведено аналіз заходів щодо впровадження лізингу
підприємствами теплових мереж та порівняльний аналіз
ефективності лізингу і банківського кредиту. Виокремлено чинники що
перешкоджають позитивним змінам в підприємствах теплових
мереж, і розроблені пропозиції щодо їх подолання і виходу з кризи.
Розроблені пропозиції щодо перспективних джерел залучення
фінансових ресурсів підприємствами теплових мереж в Україні.
Ключовi слова: ефективність, лізингодавець, фінансові ресурси,
аналіз, основні засоби, теплові мережі, лізинг,фінансовий лізинг, ринок
лізингових послуг
SUMMARY
It is conducted: analysis of measures on introduction of leasing by the
enterprises of thermal networks and comparative analysis of efficiency of
leasing and bank credit. Factors are selected that hinder positive changes in
the enterprises of thermal network, and suggestions are developed in
relation to their overcoming and exit from a crisis. Suggestions are
developed in relation to the perspective sources of bringing in of financial
resources by the enterprises of thermal networks in Ukraine.
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РИЗИКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Проаналізовано ризики фінансової діяльності учасників
фінансового ринку, їх класифікація та розкрита сутність дії
системного ризику як форми прояву концентрації ризиків фінансового
ринку в умовах фінансової кризи. Внесені пропозиції по ідентифікації
ризиків та боротьби з ними.
Ключові слова: ризик, фінансовий ринок, фінансова діяльність,
учасники фінансового ринку, системний ризик, концентрація ризиків,
фінансова криза.
SUMMARY
In the article of examined the risks of financial activity of participants
of financial market, their classification and essence of action of system risk
as forms of display of concentration of risks of financial market opens up in
the conditions of financial crisis.
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РИНОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Досліджено процеси перестрахування на страховому ринку
України, проаналізовано ринок перестрахування, визначено проблеми,
які існують у даній галузі, надано пропозиції щодо їх усунення.
Ключові
слова:
страхування,
перестрахування,
ринок
перестрахування.
SUMMARY
The process of reinsurance on the Ukrainian insurance market is
studied in the article. The reinsurance market is analyzed, and the existing
problem for this field are defined; the propositions as for their solving.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Проведено аналіз державного впливу на діяльність компаній з
управління активами (КУА) та інститутів спільного інвестування
(ІСІ); проаналізовано нормативні вимоги, що ставляться державними
органами влади до КУА та ІСІ як основа формування їх економічної
безпеки у процесі їх створення та функціонування;систематизовано
форми здійснення державного регулювання та вектори контролю
діяльності КУА та ІСІ на фондовому ринку України.
Ключові слова: компанії з управління активами, інститути
спільного інвестування, економічна безпека, Державна комісія по
цінним паперам та фондовому ринку, ліцензування, атестація
персоналу, пайові інвестиційні фонди, диверсифікація.
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SUMMARY
In this article a review of the areas of the state influence on the
activities of asset management companies (AMC) and collective investment
institutions (CII) is given; analysis of the regulatory requirements that
concern the state authorities to the AMC and the CII in the process of their
formation and functioning is made; the forms of government regulation and
control of the AMC and the CII activity in the stock market of Ukraine are
systematized.
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ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКУ
Проаналізовано напрями формування стійкої банківської
системи, що відповідає міжнародним стандартам і завданням
забезпечення економічного зростання, через підвищення якості
функціонування банківського капіталу. У дослідженні зроблено оцінку
забезпечення вітчизняних банків власним капіталом, та роль
іноземного банківського капіталу в банківському секторі України.
Ключові слова: функціонування власного капіталу банку;
регулятивний капітал; адекватність капіталу;Базельська Угода;
капіталізація.
SUMMARY
Directions of forming of the proof banking system which answers
international standards and tasks of providing of the economy growing are
analysed in the article, through upgrading functioning of bank capital. The
estimation of own capital provision of domestic banks is done in research,
ta role of foreign bank capital in the bank sector of Ukraine.
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О. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної
банківської системи // Банківська справа. 2008. − №2.− С.37-41. 5. Осадчий Є.С.,
Диба М.І. Капіталізація банківської системи – як чинник підвищення економіки
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ІНВЕСТИЦІЇ І РИНОК
УДК 330.322.2:339.727.2
Гриньов А.В., д.е.н., професор
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Покатаєва К.П., к.е.н.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ПРЯМЕ ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ У
КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КРИЗИ
Проаналізовано стан і розкрито перспективи прямого іноземного
інвестування в Україні за умов світової фінансової кризи, визначено
тенденції динаміки й особливості географічної структури потоків
прямих іноземних інвестицій та їх розподілу за видами економічної
діяльності.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, світова фінансова криза,
географічна і галузева структура іноземного інвестування, ринкові
відносини, важелі активізації, каптал, інтеграція, глобалізація,
транснаціональний
перерозподіл,
консолідація,
конкурентоспроможність.
SUMMARY
In the article the present state of foreign direct investment in Ukraine is
analyzed and its perspectives under world financial crisis conditions are
revealed, the tendencies of FDI flows dynamic and peculiarities of their
geographical structure and distribution by sector and industry are
determined.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
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УДК 330.322.012(477.4)
Шара Є.А., ст. викладач
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
КОНЦЕПЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛИМАТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО
РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Обґрунтовано основні положення концепції комплексного
моделювання
розвитку
інвестиційного
клімату
регіону.
Проаналізовано інвестиційний потенціал Центрального регіону
України. Виокремленні основні елементи системи чинників стабілізації
та зростання регіональної економіки. Розроблені три рівні моделі
управління інвестиційним кліматом регіону за умов інтеграційного
розвитку.
Ключові слова: інвестиційний потенціал, інвестиційна
стратегія
регіонального
розвитку,
інноваційна
активність
підприємств, інвестиції, комплексна методика оцінки інвестиційноінноваційного потенціалу, економічне зростання, комплексне
моделювання розвитку, моделювання інвестиційного клімату регіону
SUMMARY
Grounded substantive provisions of conception of complex design of
development of investment climate of region. Investment potential of the
Central region of Ukraine is analysed. Selection basic elements of the
system of factors of stabilizing and growth of regional economy. Three even
case of region an investment climate frames are developed at the terms of
integration development.
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СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
УДК 637.5 : 342.393
Драган О.І., д.е.н., доцент,
професор кафедри менеджменту
Національний університет харчових технологій
КОРПОРАТИВНІ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У М’ЯСНІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Обґрунтовано
доцільність
формування
корпоративного
об’єднання підприємств у м’ясній промисловості у сучасних умовах
функціонування галузі для забезпечення конкурентоспроможності
м’ясної продукції на вітчизняному ринку.
Ключові слова: корпоративне об’єднання підприємств, м’ясна
промисловість, стратегія, інноваційний розвиток, концепція, якість,
асоціація.
SUMMARY
The author of the article substantiates forming of corporate
association of enterprises in meat industry in modern operating of industry
conditions for providing of competitiveness of meat products at the domestic
market.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
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495 с. 3. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці : монографія /С. І.
Соколенко. – К. : Логос, 2004. – 848 с. 4. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке:
[пер. с англ.] / Питер Друкер. − М. : Изд. дом. «Вильямс», 2000. − 272 с. 5. Горняк О.
В. Формування регіональної промислової політики на основі кластерів / О. В. Горняк
// Экономические инновации. − 2005. − № 22.− С. 158−163. 6. Каракулова Т. ОАО
«Крыммясо»:
новые перспективы
и возможности для отечественных
мясопереработчиков / Т. Каракулова // Мясной бизнес. − 2003. − № 3(11). − С. 30−31.
7. http://www.zakon.rada.gov.ua

УДК: 338.22.01(312)
Чорна М.В., к.е.н, доцент, докторант
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Досліджено сучасні теорії управління та визначено
особливості. Обґрунтовано можливість та доцільність

їх
їх
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застосування при розробці та прийнятті ефективних управлінських
рішень в умовах значного різноманіття чинників зовнішнього
середовища.
Ключові слова: теорія управління, управління підприємством,
концепція управління
SUMMARY
The modern theories of management are explored and their features
are certain. Possibility and expedience of their application at development
and acceptance of effective administrative decisions in the conditions of
variety of external factors are grounded.
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УДК 658
Дубровська Є.В., аспірант
Харківський державний технічний університет
будівництва та архітектури
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КЕРОВАНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Проаналізовано концептуальну умову управління дебіторською
заборгованістю як її керованість, проведено критичний аналіз
поняття «керованість», що дало змогу представити авторське
бачення поняття «керованість дебіторської заборгованості»,
сформульовано умови віднесення дебіторської заборгованості до
керованого та некерованого стану.
Ключові
слова:
керованість,
некерована
дебіторська
заборгованість, керована дебіторська заборгованість.
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SUMMARY
The conceptual condition of account receivable management as its
controllability is investigated in article, the critical analysis of concept
"controllability" that has given the chance to present author's vision of
concept «controllability of account receivable» is carried out, reference
conditions of account receivable to controllable and uncontrollable state
are formulated.
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ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГУ
УДК 663.2:658.8(477)
Блудова Т.В., д.е.н., професор
Київський національний економічний університет
Дьячук І.В., старший викладач
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМОЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЛАСНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ВИНОРОБНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто основні етапи, а також схема знаходження оцінки
ефективності
системи
управління
промоційними
заходами.
Побудовано дерево цілей оцінки ефективності промоційної діяльності
власної торговельної мережі виноробного підприємства, знайдено
величину такої оцінки. Показано, що динаміка оцінки ефективності
промоційних заходів виноробного підприємства дає можливість
проводити
оперативно
моніторинг
кожного
елемента
досліджувальної системи промоційних заходів власної торговельної
мережі виноробного підприємства.
Ключові слова: Промоційні заходи, промоційна діяльність
підприємства, ефективність промоційної діяльності, дерево цілей,
рівень ієрархії, мерчандайзинг, медіапланування, бізнес-портфель
підприємства, метод експертних оцінок.
SUMMARY
The basic stages are considered in the article, and also chart of
finding of estimation of efficiency of control the system by promotion
measures. The tree of aims of estimation of efficiency of promotion activity
of own auction network of vine making enterprise is built, the size of such
estimation is found. It is shown that the dynamics of estimation of efficiency
of promotion measures of vine making enterprise enables to conduct
monitoring of every element of the system of promotion measures of own
auction network of vine making enterprise operatively.
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УДК658.8 (075.8)
Щербань В.М., к. т. н., доцент
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ЗМІСТОВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
МАРКЕТИНГОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Запропоновано методику комплексного використання елементів
інноваційної діяльності на основі використання венчурних структур
управління та інноваційних технологій техніко – технологічної бази
підприємства.
Обґрунтовано вплив детермінант національного ромбу
національної економіки на розвиток інноваційної політики та
можливість впровадження у наукову та виробничу діяльність поряд с
терміном «інноваційна політика» терміну «маркетингова інноваційна
політика».
Розроблено пропозиції стосовно умов планування та управління
маркетинговою інноваційною діяльністю підприємства для створення
нової продукції при одночасному оновленні його техніко –
технологічної бази.
Ключові слова: інноваційна система, інноваційна політика,
структури
управління,
детермінанти
національного
ромбу,
підприємство, інноваційний продукт, техніко – технологічна база,
маркетингова інноваційна політика.
SUMMARY
Is Offered method of the complex use of elements of innovative activity
on the basis of the use of venture structures of management and innovative
technologies of tekhniko – technological base of enterprise.
Grounded influencing determinant national to the rhombus of national
economy on development of innovative policy that possibility of introduction
in scientific and production activity alongside by a s term the «innovative
policy» of term is «marketing innovative policy».
Suggestions are developed in relation to the terms of planning and
management of enterprise marketing innovative activity for creation of new
products at a simultaneous update him tekhniko – technological base.
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Гохберг О.Ю., к.е.н., доцент
Донецький національний університет економіки і торгівлі
РЕКЛАМНИЙ БІЗНЕС: СУТНІСТЬ, СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
Розглянуто теоретичні засади рекламного бізнесу, його ознаки
та особливості. Виділено основні проблеми ідентифікації цього виду
підприємництва та визначено головні ознаки його класифікації.
Ключові слова: ринкова економіка, ресурс, реклама, рекламний
бізнес, рекламна діяльність, рекламне агентство.
SUMMARY
Theoretical bases of determination of essence of advertising business,
his signs and features, are considered. The basic problems of determination
of this type of enterprise are selected.
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