ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
Заслухавши й обговоривши доповідну записку відділу розвитку
підприємництва «Стан та рівень використання потенціалу малого
підприємництва Херсонської області для забезпечення її сталого розвитку»
(доповідач – к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В.),
Вчена Рада відзначає:
- доповідна записка спрямована на оцінку стану та рівня використання
підприємницького потенціалу Херсонської області з метою визначення його
ролі у сталому розвитку регіону;
- у записці адаптовано методичний підхід до оцінки стану та рівня
розвитку потенціалу малого підприємництва, заснований на системі
показників трудового, матеріального, фінансового та інфраструктурного
потенціалів та індикаторів їх впливу на сталий розвиток регіону;
- результати аналізу і оцінки, викладені у записці, можуть бути
покладені в основу формування інформаційної бази з оцінки і моніторингу
розвитку малого підприємництва для різних рівнів управління.
Вчена Рада постановляє:
- представлену доповідну записку рекомендувати до видання та
направити в Головне управління економіки Херсонської обласної державної
адміністрації;
- встановити термін відправки наукової доповіді – до кінця року.
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – (Карпінська
Г.В.)
Голова Вченої Ради,
Академік НАН України,
д.е.н., професор

Б.В.Буркинський,

Вчений секретар Вченої Ради,
д.е.н., с.н.с.

Н.І.Хумарова

ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
Заслухавши й обговоривши доповідну записку відділу розвитку
підприємництва
«Оптимізація
використання
потенціалу
малого
підприємництва Херсонської області для забезпечення її сталого розвитку»
(доповідач – к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В.),
Вчена Рада відзначає:
- доповідна записка спрямована на визначення пріоритетних видів
малого підприємництва Херсонського регіону, формування заходів щодо
оптимізації використання підприємницького потенціалу з метою посилення
його ролі у сталому розвитку регіону;
- у записці адаптовано методику СВОТ- аналізу, задля визначення
заходів щодо оптимізації використання підприємницького потенціалу з
урахуванням наявних сильних та слабких сторін його використання та загроз
і можливостей Херсонської області з метою посилення його ролі малого
бізнесу у сталому розвитку регіону;
- результати, викладені у записці, можуть бути покладені в основу
формування регіональної програми розвитку малого підприємництва регіону.
Вчена Рада постановляє:
- представлену доповідну записку рекомендувати до видання та
направити в Головне управління економіки Херсонської обласної державної
адміністрації;
- встановити термін відправки наукової доповіді – до кінця року.
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – (Карпінська
Г.В.)
Голова Вченої Ради,
Академік НАН України,
д.е.н., професор

Б.В.Буркинський,

Вчений секретар Вченої Ради,
д.е.н., с.н.с.

Н.І.Хумарова

