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Управління фінансовими потоками в системі державних закупівель зерна на засадах
логістики: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.В. Іньшина; Ін-т регіон. дослідж.
НАН України. — Л., 2008. — 20 с. — укp.
Розвинуто теоретичні, методичні та практичні засади управління фінансовими потоками у
сфері закупівлі зерна за державні кошти на базі логістчних концепцій. Розкрито суть
логістичної концепції управління даними потоками у системі державних закупівель.
Обгрунтовано рекомендації щодо формування державної політики запасів зерна в Україні,
що має грунтуватися на традиційних засадах концепції логістики. Створено алгоритм
обгрунтування відповідних рішень, який дозволяє оптимізувати фінансові потоки у системі
державних закупівель зерна. Вдосконалено положення щодо оцінювання політики держави у
сфері державних закупівель, а також методику обгрунтування логістичних рішень щодо їх
здійснення у системі управління фінансовими потоками у даній сфері, використання яких дає
змогу приймати оптимальні рішення щодо часу, місця, величини закупівлі зерна та ротації
його запасів. Розвинуто методичні положення щодо врівноваження досягнення
підприємницьких цілей суб'єктами господарювання у ланцюгу поставок зерна та
зернопродуктів.
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