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У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань
економіки, обліку, фінансів та права.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового
господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою;
економіки та управління підприємствами; цілей сталого розвитку та молоді в Україні; національної безпеки і
оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки
сільського господарства і АПК; енергоефективності економіки; економіки торгівлі та послуг; правового
забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної
економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і
політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів,
банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці;
економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та
адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та
трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного права; розвитку
адміністративного та митного права в Україні та світі.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління,
студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору
економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.
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Останнім часом відбувається загострення проблеми створення таких рекламних
програм, що дозволили б досягнути суттєвої економії та максимального ефекту у процесі,
це є суттєвим ускладнення рекламно-інформаційної діяльності підприємств.
Комунікативний вплив придбав багатоканальний комплексний характер і рекламноінформаційна діяльність, що здійснюється за межами ЗМІ і зовнішньої реклами, потіснила
традиційну рекламу у ЗМІ.
Українські підприємства в сучасних умовах повинні приділяти значну увагу рекламній
діяльності підприємства, постійно їі розвивати та удосконалювати.
Загально прийнято поділення реклами на три види – інформативна, конкурентна та
така, що нагадує. [1] Види реклами на промисловому ринку відрізняються, одна від одної,
оскільки, співвідношення виду реклами з її функціями непропорційне. Слід відмітити, що
на потенційного покупця виготовленої продукції, впливає загальна кількість різноманітних
знань та відчуттів, що в у його свідомості формують образ бренду.
Все більшої популярності набуває використання інновацій у просуванні бренду,
розміщення нестандартних форматів і носіїв рекламних оголошень, приводить до
досягнення неоскаржуваних конкурентних переваг у своїй категорії і сприяють подальшому
прогресу бренду [5, с. 87].
Планування рекламної діяльності для підприємства передбачає визначення її цілей,
шляхів їхнього досягнення й створює умови для реалізації своїх особливостей в умовах
конкуренції. Постановка цілей визначає перспективу застосування реклами на підприємстві
й створює умови для оцінки її ефективності. Реалізація цілей реклами ставить за обов’язок
всім структурним підрозділам підприємства діяти у взаємозв’язку.
Ефективне
інформаційне забезпечення рекламної діяльності у значній мірі визначає її
конкурентноздатність як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку. Правильне
управління рекламною діяльністю на підприємстві є одним із чинників успіху.
Список літератури
1. Федько Н. Г. Маркетинговые коммуникации / Н. Г. Федько, В. П. Федько. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2002.
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Аграрний сектор України з його базовою складовою, сільським господарством, є
системоутворюючим в національній економіці, формує засади збереження суверенності
держави – продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та енергетичну
безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та
формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій.
Аграрне виробництво відіграє помітну роль в економіці України. Тут створюється до 12 %
валової доданої вартості. За рахунок агропродовольчої продукції забезпечується понад 30 %
всього експорту держави. Відносна стійкість вітчизняного сільськогосподарського виробництва
свідчить про своєчасність проведених в державі земельної та аграрної реформ. У результаті
створено динамічний, потужний, перспективний, конкурентоспроможний сектор економіки,
що постійно нарощує обсяги виробництва, експорту та доходів держави, власників і громадян.
Проте виклики часу ставлять перед галуззю нові проблеми, від оперативності і ефективності
вирішення яких залежать подальші перспективи її розвитку [2, с. 30].
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Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України спрямована на формування
ефективного соціально спрямованого сектору економіки держави, здатного задовольнити
потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на світовому ринку
сільськогосподарської продукції та продовольства на основі закріплення його
багатоукладності, що на даному етапі розвитку вимагає пріоритету формування різних
категорій господарств (селоутворюючих господарств), власники яких проживають у
сільській місцевості, поєднують право на землю із працею на ній, а також – власні
економічні інтереси із соціальною відповідальністю перед громадою.
Стратегічними цілями розвитку аграрного сектору України є: гарантування
продовольчої безпеки держави; забезпечення прогнозованості розвитку та довгострокової
стійкості аграрного сектору на основі його багатоукладності; сприяння розвитку сільських
поселень та формування середнього класу на селі через забезпечення зайнятості сільського
населення та підвищення їх доходів; підвищення інвестиційної привабливості галузей
аграрного сектору та фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств; підвищення
конкурентоспроможності продукції, ефективності галузей, стабільність ринків; розширення
участі України у забезпеченні світового ринку продукцією сільського господарства та
продовольства; раціональне використання сільськогосподарських земель та зменшення
техногенного навантаження аграрного сектору на довкілля [4].
Вітчизняне агропромислове виробництво володіє значним інноваційним потенціалом,
який має постати потужним інструментом структурної трансформації національної
економіки та сприяти зростанню рівня науково-технологічного розвитку країни в цілому.
Стратегічним завданням державної політики на сучасному етапі є модернізація АПВ в
цілому, забезпечення збалансованого інноваційного розвитку всіх його сфері секторів,
зростання рівня інноваційної активності суб’єктів агропромислового ринку, стимулювання
попиту на результати наукових розробок і кваліфікований персонал [1, с. 21].
Прийняті в Україні стратегії і програми активізації розвитку агропромислового
виробництва, зокрема, Стратегія інноваційного розвитку України на 2009 – 2018 роки та на
період до 2039 року [3], Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до
2020 року [4], має бути доповнена принциповими рішеннями у таких ключових сферах
економічного і адміністративного управління: розробка стратегії імпортозаміщення
продуктів харчування; формування стратегії розвитку високотехнологічних секторів АПВ;
стратегія реалізації структурних реформ (що включає механізми і інструменти державної
фінансової підтримки, інноваційної трансформації інфраструктури аграрного і
продовольчого ринків), стратегія збільшення обсягів експорту продуктів харчування.
Успішна реалізація стратегії адаптації вітчизняного аграрного сектору до інноваційної
моделі розвитку економіки України залежить від забезпечення подальшого розвитку
галузей на основі наукомістких підходів та інноваційних рішень. Стратегічні орієнтири
подальшого розвитку вітчизняного аграрного сектору зосереджені як у сфері механізму
інституційного регулювання національного агропромислового виробництва, так в площині
фінансового забезпечення моделі інноваційних трансформацій національного аграрного
сектору.
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