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НОВА ЕКОНОМІКА 
 

 

УДК 332.142.4 

Яремко Л. А.,  

Полякова Ю. В. 
 

ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
РЕГІОНУ ТА ФІСКАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 

АСПЕКТИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ  
 

Досліджуються фіскально-економічні аспекти зміцнення 

глобальної конкурентоспроможності українських регіонів в умовах 

фінансово-економічної кризи. Розглядається роль податкових 

інструментів в процесах залучення капіталу та стимулювання 

господарської діяльності підприємств регіону. 

Ключові слова: господарська глобалізація, глобальна 

конкурентоспроможність регіону, податкове стимулювання 

конкурентоспроможності, податкові пільги. 
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УДК 330.46:338.57 

Порохня В. М.,  

Андрейшина Н. Б. 
 

МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ З 
УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ 

 

Побудована математична модель, в якій попит і пропозиція 

розглядаються як функції, залежні від ціни та її зміни. Досліджений 

вплив зовнішніх факторів на рівноважну ціну, який кількісно 

виражається коефіцієнтом диференціального рівняння. Показано, що 

при розглянутих функціях попиту та пропозиції система для 

знаходження рівноважної ціни характеризується єдиним стійким 

станом рівноваги. 

Ключові слова: попит, пропозиція, рівноважна ціна, стійкість, 

фазовий портрет, особлива точка. 
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УДК 334.02  

Малик І. П. 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

В статті проаналізовано поняття інформаційної економіки та її 

зв’язок із інформаційним суспільством. Проведено дослідження 

складного процесу переходу суспільства від індустріального до 

інформаційного устрою, що дозволило відобразити генезис 

інформаційної економіки та особливості її становлення в Україні та 

світі. Виявлено основні тенденції та стратегічні орієнтири 

подальшого розвитку інформаційної економіки в Україні. 

Ключові слова: інформація, інформаційна економіка, 

інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, 

цифрова нерівність. 
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ПОДАННЯ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛІЗАЦІЙНИХ 
ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Розглянуто наявність соціалізаційних ознак фінансової звітності 

підприємств, що в сукупності з економічними показниками впливає на 

прийняття управлінських рішень. Визначено сутність категорії 

«соціалізаційні» чинники. Запропоновано розвинення визначень для 

таких елементів фінансової звітності, як активи, зобов'язання і 

капітал з урахуванням втілених в них не лише економічних, а й 

соціальних вигод. 

Ключові слова: фінансова звітність, соціалізаційні явища і 

процеси, активи і зобов'язання, економічні і соціальні вигоди. 
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ПРОГНОЗ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
НА 2013 РІК МЕТОДОМ АНАЛІЗУ АДИТИВНИХ 

КОМПОНЕНТ ЧАСОВОГО РЯДУ 
 

У статті розглянуто проблему демографічного прогнозування 

чисельності населення. В роботі використовується підхід, що 

базується на аналізі часових рядів. По кроках описано алгоритм 

розрахунку інтервального прогнозу чисельності населення методом 

аналізу адитивних компонент часового ряду. 

Ключові слова: адитивні компоненти часового ряду, 

прогнозування, тренд, сезонна компонента, ряд Фур’є, циклічна 

компонента. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ 
ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ 

 

В статті розкриті особливості розвитку світових фінансових 

центрів, їх класифікація та основна характеристика. Зазначені 

потужні світові фінансові центри та проаналізовані основні показники 

їх функціонування. Визначені параметри, необхідні для перетворення 

національних фінансових центрів в світові та регіональні. 

Ключові слова: фінансові центри, транснаціональні компанії, 

фінансове регулювання, фондовий ринок, валютний ринок, інвестиційні 

ресурси. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
УСТРОЙСТВА ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА 

КРЫШАХ ЗДАНИЙ 
 

В статьи анализируются современные тенденции и способы 

создания архитектурно-ландшафтных объектов с элементами 

озеленения на крышах зданий и сооружений. Даются рекомендации по 

подбору растений и устройству конструкций зеленой кровли.  
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конструкция кровли, субстрат. 
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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІНТЕГРОВАНИХ 
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

У статті розглянуто розвиток теорії інтегрованих 

маркетингових комунікацій, висвітлено причини появи ІМК, принципи 

їх формування та особливості для українських підприємств, виділено 

чотири основні зміні, що викликали ІМК. 

Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, принципи 

формування ІМК, особливості формування ІМК в Україні. 
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ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

 

УДК 330.322.5:502 

Малюк О. С.,  

Кирилюк В. С. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ З 
УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА 

 

Розвинуто методичний інструментарій формування 

екологозбалансованого портфеля проектів, особливість якого полягає 

у забезпеченні узгодженості економічних і екологічних результатів 

інвестування. Розроблено ряд динамічних моделей, що дозволяють 

відбирати інвестиційні проекти до екологозбалансованого портфелю 

та встановлювати оптимальну послідовність їх впровадження.  

Ключові слова: інвестиційний проект, екологозбалансований 

портфель проектів, еколого-економічний результат інвестування, 

динамічна модель, еколого-економічна оцінка. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: учеб. курс / И. А. Бланк. – К. : Ника-

Центр, 2001. – С. 448. 2. Буркинський Б. В. Екологічно чисте виробництво / 

Б. В. Буркинський // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – Вип. 5. – 

С. 11–17. 3. Гончаков А. А. Компьютерные экономико-математические модели / 

А. А Гончаков, И. В. Орлова. – М. : Статистика, 1995. – С. 164. 4. Гринин А. С. 

Математическое моделирование в экологии : учебное пособие для студентов вузов / 

А. С. Гринин, Н. А. Орехов, В. Н. Новиков. – М. : ЮНИТИ, 2003. – С. 269. 5. Коновал 

О. А. Інвестиційна стратегія та її значення в розвитку підприємства / О. А. Коновал // 

Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр.; голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : 

ДонНУЕТ. – 2009. – Вип. 28. – Т. 2. – С. 353–359. 6. Красс М. С. Математические 

методы и модели для магистрантов экономики: учебное пособие / М. С. Красс, 

Б. П. Чупрынов. – СПб. : Питер, 2006. – С. 496. 7. Кучер В. А. Оптимальное 

управление инвестиционными проектами на основе планирования жизненных циклов 

: монография / В. А. Кучер. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2008. – С. 301. 

8. Моделирование влияния экономики на окружающую среду / Под общ. ред. 

П. В. Дружинина. – Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2009. – С. 96. 

9. Малюк О. С. Формування екологозбалансованої інвестиційної стратегії 

підприємства : монографія / О. С. Малюк, В. С. Кирилюк. – Суми : Університетська 

книга, 2013. – С. 157. 
 

Дата надходження до редакції – 01.03.2013 р. 

 

 

 



Вісник Східноєвропейського університету  

економіки і менеджменту 
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Лазоренко Л. В. 
 

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНА 

СТРАТЕГІЯ БІЗНЕСУ 
 

У статті розглянуто сутність, принципи та складові 

корпоративної соціальної відповідальності в окремих підприємствах 

України та визначено особливості побудови стратегічного управління 

діяльністю на соціальних засадах.  

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, 

стратегія, бізнес, сталий розвиток. 
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УДК 339.173 

Бородач Ю. В. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ СБОРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Проведен анализ проблемы эффективности управления 

материальными потоками сборки. Выявлены проблемы, связанные с ее 

решением и даны рекомендации по их решению. 

Ключевые слова: материальные потоки, сборочное 

производство, эффективность, управление. 
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УДК 658.3:174 

Грібахо О. О. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА ЯК 
ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

В статті проведено всебічний аналіз поняття «організаційна 

культура», визначено критерії організаційної культури, а також 

досліджено вплив організаційної культури на 

конкурентоспроможність підприємства. 

Ключові слова: культура, організаційна культура, 

конкурентоспроможність підприємства, критерії організаційної 

культури, стратегічний розвиток. 
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УДК 338.33 

Гордєєва Т. А. 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ АСОРТИМЕНТУ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ 

МАРЖИНАЛЬНОГО ПІДХОДУ 
 

Розглянуто існуючі підходи до формування асортименту 

промислових підприємств. Визначено параметри оптимізації 

асортименту із використанням маржинального підходу. Розраховано 

оптимальну структуру виробничої програми із застосуванням 

лінійного програмування. 

Ключові слова: асортимент, оптимізація, маржинальний 

прибуток, симплекс-метод, фактори-обмежувачі. 
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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

 

УДК 623.011, 65.013    

Задорожний І. С.,  

Задорожний С. В. 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ  
У XXI СТОЛІТТІ 

 

У статті розглядаються питання аналізу менеджменту на 

початку XXI століття і подальші стратегічні зміни в теорії та 

практиці менеджменту. 

Ключові слова: менеджмент, система, структура, персонал, 

керівництво, організація, знання.  
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УДК 159.922 

Козловська С. Г., Падурець Г. І., Чудаєва І. Б. 
 

ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ЛІДЕРСТВО 
 

У статті розглянута доцільність використання 

компетентнісного підходу для оцінки емоційної компетентності 

менеджера. На основі аналізу стандартних методик запропоновано 

модернізований опитувальник для оцінки лідерської компетентності 

менеджера та визначено його коефіцієнт надійності . 

Ключові слова: компетенція, компетентність, емоційна 

компетентність, резонансний лідер, лідерська компетентність 

менеджера, емоційна компетентність менеджера. 
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УДК 338.331.621 

Літинська В. А. 
 

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОЇ КАР’ЄРИ 
ПРАЦІВНИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У статті розглянуто необхідність формування трудової кар’єри 

персоналу підприємства. Також докладно охарактеризовані складові 

процесу формування кар’єри: планування, контроль, оцінка, мотивація 

кар’єри працівника.  

Ключові слова: кар’єра, персонал, підприємство, планування. 
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Борвінко Е. В.,  
Гордієнко В. О. 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 
 

У статті розглянуто теоретичні аспекти застосування 
програмно-цільового методу. Виявлено основні недоліки діючих 
цільових програм. Здійснено оцінку ефективності Програми протидії 
поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб у 
Дніпропетровській області на 2008–2012 роки шляхом застосуванням 
економіко-математичних методів. Запропоновано механізм аналізу 
ефективності цільових програм.  

Ключові слова: програмно-цільовий метод (ПЦМ), цільова 
програма (ЦП), оціночні показники ЦП, економіко-математичні 
методи. 
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РОЛЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 
ЗАДОВОЛЕННІ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ 

 

Розглядаються проблеми формування платоспроможного 

попиту та задоволення потреб споживачів. Пропонуються механізми 

удосконалення взаємовідносин торговельних підприємств зі 
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споживачами на ринку у контексті зниження платоспроможного 

попиту та зміни економічної кон’юнктури. 

Ключові слова: торговельне підприємство, потреби, споживач, 

механізми, економічна кон’юнктура, споживчий ринок. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
СУЧАСНИМ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

У статті розглянута сутність та особливості управління 

промисловим підприємством та заходи щодо удосконалення системи 

управління сучасним промисловим підприємством. 

Ключові слова: управління підприємством, організаційна 

структура управління, структура, керівник, підрозділ. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 
АНАЛІЗУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті досліджено підходи до аналізу оборотного капіталу 

різними вченими. Запропоновано етапи проведення аналізу оборотного 

капіталу з розмежуванням його на оборотні активи та джерела 

фінансування. Визначено сукупність показників для проведення 

кожного з етапів аналізу. 

Ключові слова: оборотний капітал, оборотні активи, джерела 

фінансування оборотних активів, ефективність використання, 

ризиковість. 
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ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 

 

В статті визначено чинники, що впливають на створення 

конкурентного середовища ринку послуг економічної експертизи. 

Аналіз проблем становлення ринку послуг економічної експертизи в 

Україні дозволив розробити рекомендації щодо ефективного його 

формування. 

Ключові слова: економічна експертиза, конкурентне середовище, 

послуга, проблема, ринок послуг, чинник. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНЗ 
 

 

УДК 330.519.86 

Порохня В. М., 

Ус Г. О. 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЗНАННЯМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

У статті подано модель ефективності функціонування системи 

управління знаннями вищого навчального закладу. Розроблено модель 

управління ефективністю системи управління знаннями на основі 

максимізації функції корисності підвищення рівня знань в залежності 

від сукупних витрат на навчання студентів. 

Ключові слова: система управління знаннями, дистанційна 

освіта, функція корисності,економічна додана вартість. 
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УДК 330.341.1:378 

Возна В. В. 
 

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Проаналізовано теоретичні підходи щодо трактування дефініції 

«конкурентоспроможність ВНЗ» та визначено чинники 

конкурентоспроможності, які безпосередньо стосуються 

інтелектуального капіталу ВНЗ. Обґрунтовано доцільність управління 
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інтелектуальним капіталом ВНЗ для забезпечення його інноваційного 

розвитку та конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. 

Ключові слова: конкурентоспроможність ВНЗ, інтелектуальний 

капітал ВНЗ, інноваційність, рейтинги ВНЗ. 
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УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ЖИТТЯ 
 

 

Чудаєва І. Б. 
 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, 

ПРАКТИКА» 
 

18–19 квітня у Східноєвропейському університеті в межах Днів 

науки відбулася міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, 

методологія, практика».  

Генеральним головуючим конференції був Р. А. Аблязов – д. т. н., 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена 

«Герой праці», лауреат Державної премії СРСР, академік Інженерної 

академії України, президент Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту.  

Почесні гості конференції: 

Ушакова Н. М. – к. е. н., професор, Голова Ради Української 

асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти; 

Горохова Л. П.– к. е. н., доцент, директор Української асоціації з 

розвитку менеджменту та бізнес-освіти; 

Яремко Л. А. – д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки 

Львівської комерційної академії; 

Єфіменко Н. А. – д. е. н., професор кафедри якості, стандартизації 

та органічної хімії Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького; 

Медведєв В. Ф. – д. е. н., професор Інституту економіки 

Національної академії наук Білорусі; 

Падалко Л. П. – д. е. н., професор Інституту економіки 

Національної академії наук Білорусі. 
 

Відкрила конференцію ректор Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту, академік Інженерної академії України, д. е. н., 

професор Н. Л. Казарінова.  
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ПРО ВІДКРИТТЯ АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
08.00.11 – математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці 
 

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і 

науки України щодо діяльності аспірантури та докторантури від 

25.04.2013 року розширено перелік наукових спеціальностей в 

аспірантурі Східноєвропейського університету економіки і 

менеджменту за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі 

та інформаційні технології в економіці. 

Оголошується набір слухачів до навчання в аспірантурі 

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у 

Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту  

здійснюється відповідно до нормативних документів Кабінету 

Міністрів України та Міністерства освіти і науки України. До таких 

документів передусім належать: Конституція України, Закон України 

«Про вищу освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 1 

березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку 

науково-педагогічних і наукових кадрів» (із змінами, внесеними згідно 

з Постановами КМ № 960 від 14.06.2000  № 1124 від 27.08.2004 та № 

254 від 02.03.2010), Постанова президії ВАКу України від 9.04.2003 р. 

№ 1-0214 про «Перелік спеціальностей, за якими проводиться захист 

дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, 

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» та ін. 

Умови проведення вступних іспитів і зарахування до 

аспірантури 
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які 

мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 

Термін навчання з відривом від виробництва не перевищує трьох 

років, без відриву від виробництва - чотирьох. 

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до 

аспірантури приймається приймальною комісією за результатами 

співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з 

врахуванням письмового висновку передбачуваного наукового 

керівника.  

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі 

спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або 

магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), 

філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, 

французької) згідно з навчальними програмами із вищих навчальних 

закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і 

науки України.  

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або кілька 

кандидатських іспитів, рішенням приймальної комісії звільняються від 
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вступних іспитів до аспірантури, з яких були складені кандидатські 

іспити, і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів. 

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться 

предметними комісіями в усній формі.  

Кожному аспірантові одночасно з його зарахуванням відповідним 

наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор 

наук або за рішенням вченої ради кандидат наук. 

Документи подавати за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Нечуя-

Левицького, 16; відділ аспірантури. 

Довідки за телефоном: (0472) 32-72-49, 64-70-55, 64-72-00  

(д. е. н. Ус Галина Олександрівна). 

Вступники до аспірантури подають на ім`я ректора 

університету: 
1) заяву;  

2) особовий листок з обліку кадрів;  

3) список опублікованих наукових праць і винаходів (аспіранти, 

які їх не мають, подають наукову доповідь (реферат) з обраної ними 

наукової спеціальності);  

4) медичну довідку про стан здоров`я за формою № 086-у;  

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста і магістра (особи, які 

здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого 

диплома);  

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності 

складених кандидатських іспитів).  

7) копію паспорта;  

8) копію ідентифікаційного коду;   

9) 3 фотографії.   

Паспорт та диплом про вищу освіту пред`являються особисто. 

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

08.00.11 – математичні методи, моделі  

та інформаційні технології в економіці 
 

I. Формула спеціальності: 

Наукова спеціальність, яка досліджує методологічні, теоретичні, науково-

методичні і прикладні проблеми, аналізу, функціонування і розвитку соціально-

економічних систем і процесів на засадах розробки і застосування методів 

математичного моделювання, інформаційних систем і технологій. 

II. Напрями досліджень: 

1. Теоретико-методологічні проблеми математичного моделювання соціально-

економічних систем. 

2. Моделі та методи дослідження проблем економічної теорії. 

3.  Моделі та методи програмно-цільового управління економічними системами і 

процесами. 

4.  Моделювання процесів управління  соціально-економічними системами. 
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5.  Моделювання процесів суспільного відтворення. 

6.  Моделювання процесів економічного зростання. 

7.  Прогнозування тенденцій і показників розвитку економічних систем і процесів. 

8.  Математичні моделі економічної динаміки. 

9.  Моделювання балансових пропорцій і показників економіки. 

10. Математичні моделі та методи формування балансів для різних рівнів управління 

економікою. 

11. Системний аналіз економічних процесів. 

12. Моделювання реструктуризаційних процесів в економіці. 

13. Моделі і методи формування раціональних організаційно-економічних структур і 

систем управління в економіці. 

14. Моделювання процесів ефективного використання виробничого потенціалу. 

15. Моделювання в окремих сферах суспільної діяльності. 

16. Аналіз, оцінка, моделювання та оптимізація ризику в економіці. 

17. Системи підтримки прийняття рішень. 

18. Методи штучного інтелекту в економіці. 

19. Моделі, методи та інформаційні технології функціонування систем моніторингу 

в економіці. 

20. Теоретико-методологічні проблеми інформатизації суспільства, побудованого на 

знаннях. 

21. Впровадження нових комп'ютерних технологій та обробки статистичної 

інформації. 

22. Формування інтегрованих інформаційних баз даних за результатами 

статистичних спостережень. 

23. Нові інформаційні та комунікаційні технології. 

24. Гіпертекстові та мультимедійні технології в соціально-економічних системах. 

25. Геоінформаційні системи в економіці. 

26. Економічні й організаційні проблеми інформаційної діяльності, створення 

інформаційного простору об'єкта. 

27. Безпека та надійність інформаційних систем. 

28. Методи та моделі управління проектами інформатизації. 

29. Економічна ефективність розроблення, впровадження та функціонування 

інформаційних систем і технологій. 

30. Методи системного аналізу, оптимізації, управління в інформаційних системах. 

31. Системи управління базами даних і знань. 

32. Інструментальні засоби проектування та створення управлінських інформаційних 

систем. 
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ВІТАННЯ  
проректору з підготовки наукових кадрів  

УС ГАЛИНІ ОЛЕКСАНДРІВНІ  
зі здобуттям наукового ступеня  

доктора економічних наук 
 

 

 

22 січня 2013 року на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 17.127.01 при 

Класичному приватному університеті 

захищена дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук Ус 

Галини Олександрівни за спеціальністю 

08.00.11 – математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці на тему 

«Моделювання систем управління знаннями 

у вищих навчальних закладах». 

Робота присвячена моделюванню 

систем управління знаннями навчальних 

закладів, в основу яких покладено методи інженерії знань, процесно-

орієнтованого аналізу систем, штучного інтелекту, моделі управління 

ефективністю системи управління знаннями та моделюванню 

ментальних процесів, що надає можливості створення систем 

управління знаннями з механізмами зворотного зв’язку для впливу на 

процеси здобуття та обробки знань для підвищення ефективності їх 

обробки і використання в управлінні закладами освіти.  

Управління знаннями навчального закладу в роботі представлено 

моделями наскрізних процесів життєвого циклу знань – здобуття, 

асиміляції, кодування, зберігання, обробки, обміну та використання у 

бізнес-процесах ВНЗ, що реалізуються та контролюються для 

забезпечення ефективних процедур діяльності студентів та персоналу. 

Ус Галина Олександрівна народилася у 1950 році. У 1972 році 

закінчила Одеський державний економічний університет за 

спеціальністю «Бухгалтерський облік», отримала кваліфікацію 

бухгалтера-економіста. Працювала на підприємствах харчової та легкої 

промисловості бухгалтером, економістом-фінансистом, на кущовому 

інформаційно-обчислювальному центрі інженером-програмістом, в 

проектному інституті на посаді інженера, провідного інженера відділу 

САПР. Маючи великий виробничий досвід, з 1995 року працює 

старшим викладачем кафедри економіки підприємства і одночасно 

працює над кандидатською дисертацією, яку захистила у 2003 році. 

Після захисту кандидатської дисертації обіймала посади завідувача 
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кафедри обліку і аудиту, кафедри економіки підприємства, директора 

інституту економіки. З 2008 року працювала над докторською 

дисертацією, яку захистила у 2013 році за вказаною вище 

спеціальністю, перебуваючи на посаді професора кафедри економічної 

кібернетики. 

Результатом багаторічної роботи стали два підручники з грифом 

МОНУ, два навчальні посібники, п’ять монографій, понад 

100 наукових робіт та навчально-методичних праць. Була автором 

науково-практичних розробок, учасником та автором декількох 

наукових тем: «Технології активізації та інтенсифікації навчальної 

діяльності шляхом впровадження інноваційних методів навчання», 

«Методи та засоби формування та застосування змісту навчального 

матеріалу в умовах використання дистанційних технологій», 

«Дослідження і розвиток дистанційної освіти для регіонів», де 

досліджувались проблеми електронних технологій навчання та 

впроваджувались результати досліджень в навчальний процес.  

У Східноєвропейському університеті під керівництвом Ус Г. О. 

створений Навчально-науково-виробничий центр для практичної 

підготовки студентів, основними складовими якого є Навчально-

тренувальний банк, Страхова компанія, робота на валютному ринку, 

створення віртуальних підприємств за допомогою програмних 

продуктів корпорації «Парус». 

Колектив Східноєвропейського університету вітає Ус Г. О. з 

видатною науковою подією та визнанням багаторічної дослідницької 

праці науковою спільнотою нашої держави. Бажаємо подальшого 

розвитку та створення потужної школи в управлінні знаннями у ВНЗ. 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 
 

 

Колектив Східноєвропейського університету економіки і 

менеджменту щиро вітає ювілярів з днем народження. 

Від усієї душі бажаємо їм невичерпної енергії і оптимізму, 

міцного здоров’я, душевного тепла і сімейного затишку, справжнього 

людського щастя, достатку і благополуччя, нових плідних успіхів і 

звершень. 

Нехай у ваших задумах буде мудрість, у службових справах – 

підтримка однодумців, у серці – добре і сонячно від людської 

вдячності. 

Бажаємо, щоб ваш шлях був наповнений новими злетами й 

досягненнями, а все добро верталося сторицею.  

Творчної наснаги та великих успіхів у житті та професійній 

діяльності.   

 

Із 75-річчям вітаємо ЗАДОРОЖНОГО Івана Степановича, 

професора кафедри менеджменту організацій, який працює в 

університеті майже 20 років. Задорожний І. С. – доктор технічних наук, 

автор понад 300 наукових і науково-методичних праць, частина яких 

рекомендована МОНУ як навчальні посібники для студентів ВНЗ.  

 

Із 70-річчям вітаємо ПАДУРЦЯ Григорія Івановича, професора 

кафедри менеджменту організацій, який працює в університеті понад 

18 років. Падурець Г. І. – кандидат технічних наук, доцент. Автор 

цілого ряду наукових та навчально-методичних робіт. 

 

З нагоди 35-річного ювілею вітаємо: 

– ДЕСЯТНІКОВА Івана Валерійовича, завідувача кафедри 

менеджменту туризму, готельного і ресторанного бізнесу, кандидата 

історичних наук, доцента. Іван Валерійович є учасником ряду 

міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів, автором 

(співавтором) понад 70 публікацій, близько 50 наукових та навчально-

методичних праць; 

 

– ДЕСЯТНІКОВА Олександра Валерійовича, завідувача кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата історичних наук, 

доцента. Олександр Валерійович є учасником ряду міжнародних 

науково-практичних конференцій та семінарів, автором (співавтором) 

понад 60 публікацій, близько 50 наукових та навчально-методичних 

праць. 
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SUMMARY 

 

Yaremko L. 

Poliakova Y. 

GLOBAL COMPETITIVENESS OF A REGION AND  
ECONOMIC AND FISCAL ASPECTS OF ITS GROWTH  

 

The economic and fiscal aspects of global competitiveness 

strengthening of regions of Ukraine under financial and economic crisis 

conditions are investigated. The role of taxation in the process of capital 

attraction and in economic activity stimulation of business in the region is 

considered. 

 

Porokhnia V. 

Andreishyna N. 

MARKET BALANCE MODELLING  

CONSIDERING EXTERNAL FACTORS 
 

The author presents mathematical model, in which demand and supply 

are considered as functions that depend on the price and its changes. The 

article investigates the influence of external factors on equilibrium price that 

is quantitatively expressed by differential equation coefficient. It becomes 

evident from the described functions of supply and demand that equation 

used for finding the equilibrium price is expressed by a single stable state of 

equilibrium. 

 

Malyk I. 

TRENDS OF INFORMATION ECONOMY  
DEVELOPMENT IN UKRAINE 

 

The concept of the information economy and its relation to the 

information society are analyzed in the article. A complex research of 

transition process from the industrial to the information society is carried 

out, allowing to display the genesis of the information economy and its 

peculiarities of development in Ukraine and abroad. The basic trends and 

strategic goals of further development of the information economy in 

Ukraine are revealed. 
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Yefimenko T. 

STATING SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 
INDEСIES IN FINANCIAL REPORTING OF ENTERPRISES 

 

The article investigates social indicators and phenomena of financial 

reporting of enterprises which together with economic indicators influence 

managerial decisions. The essence of the category “social factors” is 

defined. The author suggests the extended definition of such elements of 

financial reporting as assets, obligations and capital considering their social 

and economic benefits.  

 

Huk V.  

POPULATION OF CHERKASY REGION FORECAST  

IN 2013 BY METHOD OF TIME SERIES ADDITIVE  
COMPONENTS ANALYSIS 

 

The article considers the issue of population forecasting. The author 

uses the approach based on the time series analysis. The article comprises a 

step-by-step description of the interval population forecast calculation 

algorithm by method of time series additive components analysis. 

 

Shpak L. 

FEATURES OF WORLD FINANCIAL CENTERS 

DEVELOPMENT 
 

The author discovers the features of the world financial centers 

development, their classification and main characteristics. Leading world 

financial centers are pointed out, key indices of their functioning are 

analyzed. The conditions required to transform the national financial centers 

into the world and regional ones are determined. 
 

Demessie M. 

Zavarzina G. 

ECONOMIC EXPEDIENCY OF ARCHITECTURAL 

LANDSCAPE OBJECTS PLANNING WITH THE ELEMENTS 
OF ROOF PLANTING 

 

Modern tendencies and methods in architectural landscape objects 

design with roof planting elements are analyzed in the article. Plant 

selection and green roof construction arrangement recommendations are 

given. 
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Bashynska I. 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS THEORY 
DEVELOPMENT AND PECULIARITIES OF THEIR 

FORMATION IN UKRAINE 
 

The article considers the development of integrated marketing 

communications theory. The author elucidates the causes of integrated 

marketing communications occurrence, principles of their formation and 

peculiarities at the Ukrainian enterprises. The author determines four major 

changes that integrated marketing communications have caused.  

 

Maliuk O. 

Kyryliuk V. 

SPECIAL FEATURES OF CREATION OF THE PROJECT 
INVESTMENT PORTFOLIO WITH THE ECOLOGICAL 

FACTOR ADJUSTMENT 
 

Methodical means of creation of ecologically balanced project 

portfolio are developed. Its special feature lies in the providing of the 

coordination of economic and environmental results of investment. Several 

dynamic models are developed, which allow selecting investment projects 

to the ecologically balanced portfolio and establishing the optimal sequence 

of their implementation. 

 

Lazorenko L. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

AS INNOVATIVE BUSINESS STRATEGY 
 

The article focuses on the essence, principles and constituents of 

corporate social responsibility in the separate enterprises of Ukraine and 

identifies features of construction of strategic activity management based on 

the social principles. 

 

Borodach Y. 

MANAGEMENT EFFICIENCY OF MATERIAL FLOW OF 
ASSEMBLING  

 

The problem of management efficiency of material flow of assembling 

is analyzed. The solution problems are revealed, recommendations for their 

solution are given. 
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Gribakho O. 

ORGANIZATIONAL CULTURE OF AN ENTERPRISE  
AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASE 

 

The concept “organizational culture” is analysed, the criteria of 

organizational culture and its influence on the competitiveness of an 

enterprise are determined and investigated in the article.  

 

Gordeeva T. 

ASSORTMENT OPTIMIZATION OF AN ENTERPRISE:  
MARGINAL APPROACH 

 

Existing approaches to the enterprise product range formation are 

considered. Parameters in assortment optimization using the marginal 

approach are defined. The optimal scheme of the production program with 

the use of linear programming is calculated. 

 

Zadorozhniy I. 

 Zadorozhniy S. 

PROSPECTS OF MANAGEMENT DEVELOPMENT IN THE 

21st CENTURY 
 

The problems of management analysis at the beginning of the 21st 

century and further strategic changes in the theory and practice of 

management are considered in the article. 

 

Kozlovska S. 

Padurets G. 

Chudaieva I. 

EMOTIONAL COMPETENCE AND LEADERSHIP 
 

The article considers the practicability of the competence building 

approach usage for the manager’s emotional competence evaluation. The 

author presents a modernized version of questionnaire based on the analysis 

of standard methods for evaluating the manager’s leadership competence 

and determines its consistency index.  

 

Litynska V. 

FORMING THE WORKER’S CAREER IN AN ENTERPRISE 
 

The article considers the necessity of enterprise personnel’s career 

forming. The author gives a detailed characterization of the constituents of 

the career forming process: planning, control, estimation, motivation of the 

worker’s career. 
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Borvinko E. 

Gordiienko V. 

EFFICIENCY ESTIMATION OF TARGET PROGRAMS 
 

The article considers theoretical aspects of the program-target method 

usage. The basic shortcomings of existing target programs are discovered. 

The effectiveness of the Countermeasure program against the contagion of 

socially dangerous diseases in the Dnepropetrovsk region 2008-2012 

through economic and mathematical methods is estimated. The mechanism 

of the effectiveness analysis of the target programs is offered. 

 

Bezpartochnyi M. 

THE ROLE OF TRADE ENTERPRISES 
IN SATISFACTION OF CONSUMERS’ NEEDS 

 

Problems of formation of solvent demand and satisfaction of 

consumers’ needs are considered. Improvement mechanisms of interrelation 

of trade enterprises and market consumers in the context of solvent demand 

decrease and change of economic situation are offered. 

 

Bokovets V. 

Romaniuk О. 

INDUSTRIAL MANAGEMENT IMPROVEMENT 
 

The article considers the nature and characteristics of enterprise 

management and measures of industrial management improvement. 

 

Semeniuk N. 

DEFINING THE SEQUENCE OF THE COMPANY  

WORKING CAPITAL ANALYSIS 
 

The article examines the approaches to the working capital analysis by 

various scholars. The author offers stages of the working capital analysis 

with its division into current assets and sources of financing. The set of 

indicators for each stage of analysis is defined. 

 

Havrysh H. 

ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC EXPERT 
ANALYSIS SERVICE MARKET IN UKRAINE 

 

The author determines the factors that influence the formation of 

competitive environment in the economic expert analysis service market. 

The article comprises suggestions as to its effective formation based on the 

analysis of the problems of economic expert analysis service market 

development in Ukraine. 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5509130_1_2&s1=%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5509130_1_2&s1=%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5509130_1_2&s1=%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
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 Porokhnia V. 

Us G. 

MODELING OF THE FUNCTIONING EFFICIENCY  
OF THE KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTE 
 

The article presents a model of the functioning efficiency of the 

knowledge management system in higher education institute. The model of 

efficiency management of the knowledge management system on the basis 

of utility maximization of the learning curve increase depending on the 

aggregate expenditures on students’ training is worked out. 

 

Vozna V. 

THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL  
IN THE COMPETITIVENESS PROVISION  

OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTE 
 

The author analyzes theoretical approaches towards explaining the 

definition “competitiveness of a higher education institute” and determines 

the competitiveness factors, which concern directly the intellectual capital 

of a higher education institute. The expedience of the intellectual capital 

management in a higher education institute to provide its innovation 

development and competitiveness on the education services market is 

substantiated. 
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ЗАПРОШУЄМО АВТОРІВ ДО СПІВПРАЦІ 

 

У Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту 

видається фаховий журнал «Вісник Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту».  

Затверджено Постановою президії ВАК України від 10 листопада 2010 

року  № 1-05/7 (Бюлетень ВАК України, №12, 2010). 

Науковий журнал «Вісник СУЕМ» друкує статті за такими напрямами:  

 економіка і організація,  

 фінанси і кредит,  

 інвестиції і ринок,  

 бухгалтерський облік та аудит,  

 сучасний менеджмент,  

 проблеми маркетингу,  

 дослідження молодих вчених. 

Журнал виходить два рази на рік, статті приймаються до 15 квітня та 15 

жовтня кожного року. 

Статті слід надсилати електронною поштою на адресу 

journal3.suem@gmail.com. Після прийняття редакцією до друку (перевірки на 

відповідність вимогам та рецензування членами редколегії) необхідно подати 

(або надіслати поштою) до редакції журналу рукопис статті у паперовій 

формі, кожна сторінка підписана автором (авторами). Окремо подаються 

відомості про автора (ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене 

звання, адреса, телефон, адреса електронної пошти).  

Максимальна кількість співавторів – не більше чотирьох. 

Автори, які не перебувають з Університетом у трудових відносинах, 

подають рецензію доктора наук з висновком «Стаття відповідає вимогам 

ВАК України та рекомендується до друку у науковому журналі «Вісник 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту». 

Автори, які є аспірантами або здобувачами Університету, подають 

висновок наукового керівника. 

Статті, що відхилені рецензентами, повертаються авторам на 

доопрацювання. Доопрацьована стаття надсилається до редакції в тижневий 

термін. Рукопис статті автору не повертається. 

Автори оплачуть вартість публікацій у розмірі 300 грн за обсяг 

0,5 авторських аркушів (20000 символів) та вартість поштових витрат 

(30 грн). При бажанні співавтора мати окремий екземпляр додатково 

сплачується 80 грн. Оплата здійснюється після прийняття Редколегією 

позитивного рішення (автор повідомляється електронною поштою). 

Копія квитанції про оплату подається електронною поштою. 

Оплата у готівковій формі здійснюється в касі Університету, а 

безготівковою формою за такими платіжними реквізитами: 

Одержувач платежу: ТОВ ВНЗ «СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ», код 14204539 МФО 

354789, р/р 2600700025653 АТ «Укрексімбанк», вул. Н.–Левицького, 16, м. 

Черкаси, 18036 (призначення платежу: за друк статті, із зазначенням 

прізвища автора). 

Обов’язкові елементи статті: 
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 УДК даної теми дослідження (зазначається у лівому кутку вгорі); 

 дані про автора (українською, російською та англійською мовами): 

прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи 

(навчання), посада; 

 назва статті (українською, російською та англійською мовами); 

 анотація (українською мовою); 

 ключові слова (не менше трьох та не більше восьми); 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими чи практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується 

дана стаття; 

 формулювання цілей статті (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

 висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 

дослідження даної теми; 

 анотація англійською мовою (Summary) (виділяється курсивом); 

 література (не більше десяти посилань на наукові джерела; 

посилання подаються по тексту у квадратних дужках; на кожне використане 

джерело, зазначене у розділі «література», по тексту повинно бути не менше 

одного посилання). 

Вимоги до оформлення статті: 

 редактор – Microsoft Word (розширення файлу doc або rtf); 

 формат редактора для формул – Microsoft Equation; 

 шрифт тексту – Times New Roman, 12 кегль; 

 інтервал між рядками – 1; 

 береги: лівий, правий, верхній, нижній – 4 см; 

 для рисунків та таблиць: шрифт – Times New Roman, 10 кегль, інтервал 

між рядками – 1; 

 рисунки, таблиці, діаграми створюються з використанням чорно-білої 

гами; кольорові графічні об’єкти, заливки та зноски не допускаються! 

 обсяг статті (зі списком використаної літератури, таблицями, схемами 

тощо) 8–13 сторінок формату А4; 

 матеріал статті оформлюється із зазначенням відповідних розділів; 

 бібліографічний опис у списку джерел наводиться у відповідності до 

вимог ВАК України. 

За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої 

кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при 

оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не 

приймаються, не рецензуються та не повертаються автору. 

 

Адреса редакції: вул. Н.-Левицького, 16, Черкаси, 18036. 

Відповідальний секретар журналу Дешевенко Людмила Петрівна, 

Тел. (0472) 64-72-00 (внут. 101). 



 

Випуск 1 (14), 2013 

 

 

 

ISSN 2078-1628 

 

ВІСНИК СУЕМ № 1 (14), 2013 

 

Науковий журнал 

 
 

 

 
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію  

серія КВ № 16612 – 5084Р від 23.04.2010. 

 

 

 

 

Редактор О. М. Строгалова  

 
 

 
Підписано до друку 17/05/2013. Формат 84х108/16. 

Друк різографічний. Гарнітура Times New Roman. 

Ум. друк. арк. 17,5. Тираж 100 прим. Зам. № 51. 

Адреса редакції, видавця, виготовлювача: 18036, м. Черкаси, вул. Н. Левицького, 16 

Телефон редакції (0472) 71-25-96, факс: (0472) 64-73-00, 

e-mail: journal3.suem@gmail.com 
 

Надруковано на обладнанні СУЕМ. 
 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 3734 від 17 березня 2010 р. 
 

 
 

 

Видається за рекомендацією Вченої ради СУЕМ  

 

Статті проходять рецензування. Передрук і переклади матеріалів, 

опублікованих у журналі, дозволяються лише зі згоди автора та редакції. 

 

                         

 

© Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2013 
 

 

mailto:journal3.suem@gmail.com

