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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 
 

 

УДК 94 (477) „18/19” 
Десятніков І. В.1 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОМІЩИЦЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ –  

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Стаття присвячена проблемі перебудови поміщицьких 
господарств України на ринкові засади господарювання в  кінці ХІХ –  
на початку ХХ століття. Аналізуються співвідношення пережитків 

феодально-кріпосницьких і капіталістичних методів господарювання у 
великих маєтках. 

Ключові слова: відробітки, вільний найм, натуральна оплата 
праці, грошова оплата праці. 
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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І 
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ 
 

УДК 339.97:339 
S. Savchenko,  

M. Savchenko  
 

TRANSNATIONAL CORPORATIONS EFFECT ON 
THE ECONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES 

 

The paper is devoted to complex research of theoretical and practical 
issues of influence of economic phenomenon of transnational corporations 
on the global economy in the emerging global marketplace. The paper 
analyzes the actions of transnational corporations and the results of  their 
performance are lightened.    

Keywords: transnational (multinational) corporations, economic 
development, globalization, the impact of corporations. 
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Савченко С. О., 

Савченко М. С. 
 

ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА 
СТАН ЕКОНОМІКИ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 

 

Робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних і 
практичних питань впливу економічного явища транснаціональних 
корпорацій на світову економіку в умовах формування глобального  
ринку. В роботі проведено аналіз дій транснаціональних корпорацій, а  
також висвітлено результати їх діяльності. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf
http://www.stwr.org/multinational-corporations/key-facts.html
http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/community_initiatives.html
http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/community_initiatives.html
http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9038717&contentId=7070788
http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9038735&contentId=7005198
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/BP_Annual_Report_and_Form_20F_2012.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/BP_Annual_Report_and_Form_20F_2012.pdf


 

Випуск 1 (16), 2014 

 

 

7 

Ключові слова: транснаціональні (мультинаціональні) 
корпорації, економічний розвиток, глобалізація, вплив корпорацій  

 
 

Дата надходження до редакції – 17.02.2014 р. 

 

 



Вісник Східноєвропейського університету  
економіки і менеджменту 

 
 

 

8 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

 
 

UDK 338.314.017 
Skrypnyk A.,  

Galaieva L. 
  

SOIL BALANCE FORMALIZATION PROBLEM 
 

In this article the methodology of assessment of losses from soils 
deterioration is considered. Loss decompose into price (at the expense of 
quality), by reducing the planting acreage and yield deterioration. The 

increase of risks of soil deterioration is shown as a result of industrial crops 
cultivation. The rate of return has proved to be significantly worse when the 
costsbneeded to restore soil fertility are taken into account. 

Key words: modeling, farming, ecology, soils, ecological and 

economic monitoring. 
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2010. – 320 с. 5. Deissenberg Ch. Regional socio-ecology-economic models. Systems 

analysis and modeling of integrated world systems / Ch. Deissenberg, V. Gurman // 
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Скрипник А. В.  

Галаєва Л. В. 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ГРУНТІВ 
 

У статті розглянута методологія оцінки втрат від погіршення  
стану ґрунтів. Втрати розкладаються на цінові (за рахунок 
погіршення якості продукції), за рахунок зменшення площ посіву і 

http://www.ukrstat.gov/
http://soils-roduchist.blogspot.com/
http://www.ecolabelindex.com/
http://new.minagro.gov.ua/ua/crop/
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погіршення урожайності. Показано зростання ризиків погіршення 
якості ґрунтів внаслідок вирощування технічних культур. Доведено, 
що показники рентабельності суттєво погіршуються при врахуванні 

коштів, необхідних для відновлення родючості ґрунтів. 
Ключові слова: моделювання, аграрне виробництво, екологія, 

ґрунти, еколого-економічний моніторинг. 
 

Дата надходження до редакції – 09.12.2013 р. 

 

 

УДК 339.13:622.337.2.002.2 
Дмитрук Б. П.,  

Гирник Л. В.1 
 

НАРОЩУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИДОБУТКУ 
СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
УКРАЇНИ 

 

Проведено ретроспективний аналіз світових запасів сланцевого 
газу і тенденцій його видобутку в Сполучених Штатах, особливості 
та умови укладання угоди Україною з провідними компаніями світу з 
метою нарощування обсягів видобутку як передумови формування її 
енергетичної незалежності. 

Ключові слова: сланцевий газ, промисловий видобуток, ціна газу, 
угода, гідророзрив пласта, обсяги видобутку, енергетична незалежність. 
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УДК 338.242.4 : 669 
Чередніченко С. В.1  

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО 
РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ ТА ЕКСПОРТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 

У статті проаналізовано тенденції розвитку світового ринку 
металопродукції, а також перспективи України щодо збільшення 
своєї частки на ньому. Здійснено аналіз експортної діяльності 
вітчизняного металургійного комплексу протягом 2002–2013 рр. 
Розраховано прогнозну модель динаміки світового виробництва сталі.  

Ключові слова: виробництво сталі, експорт, прогнозування, 
металургійна галузь, металопродукція, прогнозна модель.  
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

 

УДК 65.012:334.722.8 
Нусінова О. В. 

 

АНАЛІЗ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 
 

Проаналізовано сучасні законодавчі вимоги до розкриття 
інформації. Розглянуто розкриття інформації в системі рейтингового 

оцінювання корпоративного управління підприємств . У статті 
проведено аналіз основних показників про стан корпоративного 
управління вітчизняних акціонерних товариств. 

Ключові слова: корпоративне управління, прозорість, 

розкриття, інформація, рейтинг, аналіз.  
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УДК 338.32.053.4 
Касьянова Н. В.,  

Левшова Ю. О. 
 

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ 
СТРУКТУРИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

КОМПАНІЇ 
 

У статті запропоновано концепцію формування виробничих 

потужностей корпоративної структури на прикладі енергетичної 
компанії, яка використовує принцип збалансованості попиту і 
пропозиції на електроенергію та енергоресурси. 

Ключові слова: виробничі потужності, інтегрована компанія, 

збалансованість попиту і пропозиції, оптимальна структура.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
НЕТТО-СТАВКИ СТРАХОВОГО ТАРИФУ 

 

У статті досліджено особливості проведення розрахунків для 
ризикових видів страхування (інші ніж страхування життя). Розглянута 

задача оптимізації ризикової складової нетто-ставки страхового 
тарифу.  Зроблено порівняння запропонованого алгоритму та розрахунку 
згідно методики Росстрахнадзору від 08.07.1993 №02-03-36. Проведене 
дослідження дає змогу стверджувати, що величина страхового тарифу 

та порядок його формування має визначальний вплив на забезпечення 
                                                             

1 Рецензент – Савченко С. О., д. е. н., доцент 
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достатнього обсягу страхових премій для формування резервів 
страхової компаній та ефективності взаємовідносин між страховою 
компанією і страхувальником. Зроблено висновок, що математично 

обґрунтоване зниження тарифних ставок, забезпечить страховій 
компанії суттєві переваги  в боротьбі за потенційного клієнта. Також, 
можна зазначити, що запропонований авторський метод оптимізації 
ризикової складової нетто-ставки страхового тарифу є більш 

досконалим ніж загально відома методологія наглядових органів. 
Ключові слова: страховий тариф, нетто-ставка, брутто-

ставка, ризикова складова. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

Проаналізовано особливості управління репутацією підприємства 
як одного із стратегічних чинників його розвитку.  Запропоновано 
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розглядати процес управління репутацією підприємства через призму 
класичних функцій управління. 

Ключові слова: репутація, управління, процес, рейтинг, оцінка, 
планування, вартість.  

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Oxford Metrica’s Reputation Review 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу  : 

http://www.oxfordmetrica.com/public/CMS/Files/944/Aon%20OM%20Reputation%20Rev
iew%202012.pdf. 2. Букша К. С. Управление деловой репутацией. Российская и 
зарубежная PR-практика / К. С. Букша. – М. : Вильямс, 2007. – 144 с. 

3. Новиченкова Л. Деловая репутация – от системы к результату / Л. Новиченкова / /  
Управление компанией. – 2007. – № 2. – С. 60–63. 4. Соломанидина Т. Деловая 

репутация как одно из важнейших стратегических преимуществ компании  / 
Т. Соломанидина, С. Резонтов, В. Новик // Управление персоналом. – 2005. –  № 3. –  
С. 32–35. 5.Берницька Д. І. Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку 

підприємства / Д. І. Берницька, Н. О. Кравчук // Інноваційна економіка : 
всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 3. – С. 41–45. 6. Reputat ion 
Institute [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.reputationcapital.org. 

7. Fortune’s World’s Most Admired Companies [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : www.money.cnn.com. 8. Harris Interactive Reputation Quotient. Офіційний 

сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.harrisinteractive.com. 
9. Нусінова О. В. Методичні підходи до оцінки репутації підприємства / 
О. В. Нусінова // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 

2011. – № 1 (4). – С. 292–298. 10. Осипенко С. М. Управління діловою репутацією 
підприємства на основі факторно-операційного підходу / С. М. Осипенко, 
О. А. Товма // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків : ХНАМГ, 

2012. − № 104 − С. 172–176. 11. Товма О. А. Ділова репутація торгівельного 
підприємства як об’єкт управління / О. А. Товма // Бізнес Інформ. – 2011. – № 12. – 

С. 195–198. 
 

Дата надходження до редакції – 25.10.2013 р. 

 

 

УДК 621.316 
Гвоздь В. М.1 

  

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

В статье рассмотрены вопросы управление повышения пожарной и 

техногенной безопасности промышленных электроустановок. Проведен 

всесторонний анализ существующих систем управление защиты 
электрических сетей и электроустановок. Повышение пожарной и 

техногенной безопасности эксплуатации электроустановок достигается 

путем разработки комплексных бесконтактных быстродействующих 

систем защиты, которые контролируют все возможные аварийные 

режимы, возникающие в процессе их работы. 
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Ключевые слова: управление, техногенная безопасность, 

электроустановка, технологический процесс, аппараты защиты, перегрузка 

по току, короткое замыкание. 
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Димченко Н. С.1 

 

ІННОВАЦІЙНА ПОВЕДІНКА МЕНЕДЖЕРА 
ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Досліджено особливості інноваційної поведінки менеджера, 
інноваційного підходу менеджера в управлінській діяльності. 
Обґрунтовано роль і значення інноваційної поведінки в діяльності 
менеджера. Розглянуто структуру інноваційної поведінки. 

Ключові слова: інновація, інноваційна поведінка, інноваційна 
структура, творча особистість, новатор, інтелектуальна 
активність. 
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УДК (005:331.138):334.012.61 
Краус К. М.1 

 

УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ 
МАРКЕТИНГОМ МАЛИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

У статті розглянуто ключові проблеми здійснення маркетингової 
діяльності малими торговельними підприємствами в Україні. 

Проведено порівняльну характеристику особливостей управлінських 
концепцій маркетингу вітчизняних малих і великих підприємств 
торговельної галузі. Удосконалено методологічний підхід до здійснення 
управління маркетингом малих торговельних підприємств і описано 

зміст кожного з його етапів. 
Ключові слова: управління маркетингом, ризик, концепція, мале 

підприємство. 
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УДК 339.43.001.76 
Грибан Н. Г.1 

 

СТАНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕРЕРОБКИ АГРАРНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

У статті розглядаються питання застосування стратегічного 
управління та його місце в діяльності сучасних підприємств переробки 

аграрної продукції Житомирської області. Визначені недоліки системи 
стратегічного управління і причини, які стримують його 
використання на підприємствах. Пропонуються шляхи усунення 
недоліків щодо впровадження стратегічного управління. 

Ключові слова:, переробні підприємства, впровадження 
стратегічного управління, аграрний сектор, стратегія, система 
стратегічного управління. 
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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 
 

 

Скрипник А. В.,  

Проскура К. П. 
 

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
НАСЛІДКІВ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 

Розглянуто соціально-економічні наслідки застосування на 
Україні фіксованого сільськогосподарського податку. Показано вплив 

ефекту масштабу на розвиток аграрного сектору України та 
стабільні тенденції зростання диференціації доходів населення. 
Розглянуто досвід розвинутих країн в оподаткуванні аграрної сфери. 
Запропоновано оптимізаційний підхід до змін оподаткування 

аграрного сектору, який максимізує функцію суспільної корисності при 
виконанні ряду обмежень.  

Ключові слова: фіксований податок, звичайна система, аграрний 
сектор, диференціація доходів, фіскальна політика, бюджетне 

обмеження.  
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УДК 336.77 
Камінський А. Б. 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ В УКРАЇНІ  

 

Досліджено становлення інституту бюро кредитних історій в 
Україні. Обґрунтовано тезу про формування олігополістичної 
структури бюро на ринку кредитної звітності. Визначено основні 
проблеми функціонування ринку кредитної звітності та представлено 

перспективи його подальшого розвитку.  
Ключові слова: бюро кредитних історій, кредитна звітність, 

кредитний ринок. 
 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Credit Reporting Systems and the International Economy, edited by M. Miller. – 
Cambridge : MIT Press, 2003. – 465 p. 2. Jappelli T. Information sharing, lending and 

defaults: Cross-country evidence / Jappelli T., Pagano M. // Journal of Banking & 

Finance. – 2002. – Vol. 26. – P. 2017–2045. 3. Simovic V. The impact of the functional 

characteristics of a credit bureau on the level of indebtedness per cap ita: Ev idence from 
East European countries / Simovic V. Vaskovic V., Rankovic M. and Malinic S. // Baltic 

Journal of Economics. – 2011. – Vol. 11. – Issue 2. – P. 101-130. 4. Невмержицький Є. І. 
Розвиток кредитних бюро в Україні : автореф. дис. … кандидата економічних наук : 

08.00.08 / Невмержицький Є. І. // Київський національний економічний університет 
імені В. Гетьмана. – К., 2011. – 20 с. 5. Djankov S. Private credit in 129 countries  / 

Djankov S., McLiesh C., Shleifer A. // Journal Journal of Financial Economics. –  2007. –  
Vol. 84. – Issue 2. – P. 299–329. 6. Про організацію формування та обігу кредитних  
історій : закон України від 23 червня 2005 року № 2704-15 // Відомості Верховної 

Ради України. – 2005. – № 32. 7. Черняк О. І. Комплексний підхід до вибіркових 

досліджень в банківській системі України / Черняк О. І., Камінський А. Б. //  

Банківська справа. – 2006. – № 4. – С. 79–84. 
 

Дата надходження до редакції – 13.12.2013 р. 
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Годес Н. В.1  

 

ГЕНЕЗИС ТРАНСФОРМАЦІЇ  
ФІНАНСОВОГО РИНКУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ: 

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 
 

У статті розглядається проблема формування євразійського 

платіжного союзу та пов’язані з ним вигоди і втрати для Республіки 
Білорусь. Даний критичний аналіз входження Республіки Білорусь 
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вкрай актуальний і для України як однієї з держав СНД. На основі 
оцінки вигод і втрат для Республіки Білорусь зроблено висновок про 
доцільність входження України в економічний простір країн ЄС. 

Ключові слова: економічний і валютний союз, регіональне 
фінансове об’єднання, платіжний союз, інтеграційні фінансові 
формування, нова економіка, інноваційний устрій мегаекономіки. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, 
МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

 

 

УДК 336.761.5 

Румянцев Н. В. 

Кольчик С. О. 
 

МНОГОМЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  
ПАРАМЕТРОВ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ  

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Рассмотрен процесс создания нового индикатора технического 
анализа, который бы одинаково эффективно генерировал сигналы на 
разных фазах рыночной активности, а также разных инструментах и 
временных периодах. Проанализированы ошибки при построении 

подобных индикаторов. Найдены оптимальные параметры данного 
индикатора для валютной пары евро/доллар и получены результаты 
работы с применением данного индикатора за последние три года.  

Ключевые слова: технический анализ, индикатор, оптимизация, 

FOREX. 
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УДК 658.36.76 
Ревенко Д. С.,  

Лыба В. А.1 
 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЕЕ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ 

 

Рассмотрены методы и подходы к оцениванию экономической 
устойчивости предприятия. Выделены основные недостатки и 
проблемы методического аппарата оценивания устойчивости. Для 

визуализации результатов оценки на основе интегрального показателя 
предложен инструмент радиальных метрических диаграмм. 
Разработана методика оценивания разрывов, возникающих в 
результате отклонения между фактическим и оптимально 

возможным значениями интегрального показателя. 
Ключевые слова: экономическая устойчивость предприятия, 

интегральный показатель, моделирование, радиально -метрические 
диаграммы, gap-анализ. 
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УДК 510.217 
Медведева М. И.1 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА С НЕНАДЕЖНЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

Работа посвящена решению проблемы функционирования 

одноканальной системы массового обслуживания с ненадежным 
оборудованием, переналадкой, которая позволяет описать 
функционирование как основного, так и вспомогательного 
материального потока логистической системы. 

Ключевые слова: система массового обслуживания (СМО), 
стационарные вероятности, надежность, ремонтный аутсорсинг, 
переналадка оборудования. 
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УДК 332.14:338.2 
Тарасова О. О.2 

 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ  
ЗАСОБАМИ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Розглянуто питання управління конкурентною динамікою 
регіону, систематизовано підходи щодо поняття і змісту 
конкурентоспроможності, з’ясовано ключові відмінності традиційних 
механізмів управління регіональним розвитком в Україні та механізмів 

управління регіональною конкурентоспроможністю. Запропонована 
імітаційна модель управління конкурентною динамікою регіону.  
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Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, конкурентна 
динаміка, управління регіональним розвитком, імітаційна модель, 
стратегічна карта. 
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ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ  

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТОВАРІВ  
ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

 

У статті обґрунтовано доцільність вивчення ефективності 
застосування аутсорисингу з точки зору теорії трансакційних 

                                                             

1 Рецензент – Перерва П. Г., д. е. н., професор 

http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/8894-scenarno-dinamichna-model-viznachennya-napryamkiv-strukturnix-zmin-v-regionalnij-ekonomichnij-sistemi.html
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/8894-scenarno-dinamichna-model-viznachennya-napryamkiv-strukturnix-zmin-v-regionalnij-ekonomichnij-sistemi.html


 

Випуск 1 (16), 2014 

 

 

25 

витрат. Запропонована власна модель оцінки економічної 
ефективності аутсорсингу із урахуванням впливу на виробництво 
товарів промислового призначення трансакційних витрат.  

Ключові слова: товари промислового призначення, трансакційні 
витрати, аутсорсинг, інсорсинг, модель оцінки економічної 
ефективності. 
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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 для 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» (зі 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) 71-21-78, 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. 

5. Моделювання процесів суспільного відтворення. 
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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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SUMMARY 
 

 

Desyatnikov I.  
TRANSFORMATION OF LANDED ESTATES IN UKRAINE  

AT THE END OF XIX – AT THE BEGINNING OF XX CENTURIES 
This article deals with the problem of landed estates transition in Ukraine 

according to market-based approach at the end of XIX – at the beginning of XX 

centuries. Interrelation of feudal-servile and capitalist remains of farm 

management methods in landed estates is analysed. 

 

Savchenko S., Savchenko M.  
TRANSNATIONAL CORPORATIONS EFFECT  

ON THE ECONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES 
The paper is devoted to complex research of theoretical and practical issues 

of influence of economic phenomenon of transnational corporations on the global 

economy in the emerging global market. The paper analyzes the actions of 

transnational corporations and the results of their performance are lightened. 
 

Skrypnyk A., Galaieva L. 
SOIL BALANCE FORMALIZATION PROBLEM 

In this article the methodology of assessment of losses from soils 

deterioration is considered. Loss decompose into price (at the expense of quality) ,  

by reducing the planting acreage and yield deterioration. The increase of risks of 

soil deterioration is shown as a result of industrial crops cultivation. The rate of 
return has proved to be significantly worse when the costs needed to restore soil 

fertility are taken into account. 

 
Dmytruk B., Gyrnyk L. 

INCREASING THE VOLUME OF SHALE GAS PRODUCTION AS A 
PRECONDITION FOR THE FORMATION OF ENERGY INDEPENDENT 

UKRAINE 

A retrospective analysis of the world’s shale gas reserves and trends of its 
production in the United States is made. Features and terms of the working 

relationship between Ukraine and world leading companies in order to increase 

production volume as a precondition for the formation of energy independent 

Ukraine are discussed. 

Cherednichenko S.  
TENDENCY FORECASTING OF METAL PRODUCTS WORLD MARKET 

AND EXPORT MARKETING ACTIVITIES OF METAL INDUSTRY OF 
UKRAINE 

In the article the development trends of metal products world market and 

perspectives of Ukraine to increase its share in it are investigated.  The analysis of  

the export marketing activities of the domestic metallurgical complex during the 
2002-2013 is carried out. The model of the world metal production dynamics is 

offered. 
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Nusinova O. 
ANALYZING INFORMATION DISCLOSURE ABOUT CORPORATE 

GOVERNANCE CONDITION OF JOINT STOCK COMPANIES 
Existing legal requirements to information disclosure are analyzed. The 

information disclosure in the system of rating estimation of corporate gov ernance 

of enterprises is researched. The article analyzes the main indicators of corporate 

governance condition of national joint stock companies. 

 
Kasyanova N., Levshova Yu.  

THE CONCEPT OF THE PRODUCTION FORMATION IN THE 
INTEGRATED ENERGY COMPANY 

In the article the concept of production capacity creation of corporate 
structure through the example of the energy company which uses the principle of 

demand and supply balance for electricity and energy resources is offered. 

 

Olejnyk  V. M. 
RISC-RELEVANT COMPONENT OPTIMIZATION  
OF NET PREMIUM IN UNDERWRITING RATE 

In the article making estimation aspects for risk-relevant types of insurance 

are researched. The task of risk-relevant component optimization of net premium in 
underwriting rate is considered. The comparison between the offered algorithm 

and estimation by the methods of Russian Insurance Supervision Service 

(08.07.1993 № 02-03-36) is made. This research allows to confirm that the volume 

of underwriting rate and order of its formation has a significant influence on the 

provision of enough insurance premium for insurance company reserve formation 

and effective relationship between an insurance company and an insured person. I t 
was made the conclusion that the decrease in rate based on the mathematical 

calculation will give significant advantages in the competition for a prospective 

client. It may be mentioned that the author’s method of risk -relevant component 

optimization of net premium in underwriting rate is more developed than the 

methods of oversight bodies (Russian Insurance Supervision Service).  

 

Lebid I.  
FEATURES OF BUSINESS REPUTATION MANAGEMENT 

The analysis of company reputation management features is carried out as 
one of the strategic aspect of its development. It is suggested to consider the 

process of company reputation management through the prism of the classic 

management functions. 

Gvozd V. 
MANAGEMENT OF THE COMPLEX OFF-CONTACT 

 ELECTRICAL INSTALLATIONS PROTECTION SYSTEM 

The article deals with the issues of the management of fire and technogenic 

safety improving of industrial electrical installations. The thorough analysis of 

existing control systems of electrical supply network and electrical installation 

protection has been done. Fire and technogenic safety improving of electrical 

installations exploitation is achieved by the design of complex off -contact fast-
acting protection systems that control all possible abnormal modes during their 

exploitation.  
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Dymchenko N.  
MANAGER’S INNOVATIVE BEHAVIOR  

AND ITS ROLE IN MANAGEMENT 
The peculiarities of the manager’s innovative behavior and the manager’s 

innovative approach in  management are investigated. The role and the meaning of 

innovative behavior in management are proved. In the article the structure of 

innovative behavior is researched. 

 
Kraus K.  

UKRAINIAN PRACTICE IN MARKETING MANAGEMENT  
OF SMALL TRADE ENTERPRISES 

Key problems of marketing activity implementation by small trade 
enterprises in Ukraine are considered in the article. The comparative research of 

the features of marketing management concepts in small and large enterprises of 

trade sector is carried out. Methodological approach to marketing management 

implementation in small trade enterprises is improved and details of each of its 

stages are described. 

 

Gryban N. 
STRATEGIC MANAGEMENT FORMATION IN ENTERPRISES 
COMPANIES FOR PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCTS 
The article deals with the application of strategic management and its place 

in the modern enterprises for processing agricultural products in Zhytomyr region.  

The disadvantages in the strategic management system and the reasons that hinder 

its usage in enterprises are defined. The ways of disadvantages elimination in 

strategic management implementation are given. 

 
Skrypnyk A., Proskura K. 

SOCIO-ECONOMIC IMPACT ASSESSMENT OF AGRICULTURAL 
SECTOR ENTERPRISES TAXATION 

In the article the socio - economic impact of the fixed agricultural tax in 

Ukraine is analyzed. The economy of scale impact on the agricultural sector 

development in Ukraine and stable growth trends of personal income 

differentiation are shown. Developed countries experience in agricultural sector 
taxation is analyzed. The optimization approach to changing agricultural sector 

taxation that raises the function of public utility under certain restrictions is 

offered. 

 

Kaminsky A. 
CREATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF A CREDIT 

REFERENCE BUREAU IN UKRAINE 

Creation of credit reference bureau in Ukraine is examined. The thesis of 

bureau oligopolistic structure creation in the credit reporting market is proved. 
The main problems of credit reporting market functioning are determined and its 

development prospects are shown. 
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Godes N.  
GENESIS OF FINANCIAL MARKET TRANSFORMATION IN THE  

REPUBLIC OF BYELORUSSIA: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
In this article the problem of Eurasian payment Union formation and its 

advantages and disadvantages for the Republic of Belarus are analyzed. This 

critical analysis of the Republic of Belarus association is extremely topical for 

Ukraine as one of the countries in the Commonwealth Independent States (CIS). 

The conclusion about advisability of Ukraine’s membership in Common European 

Economic Space based on evaluation of advantages and disadvantages for the 
Republic of Belarus is made. 

 

Rumyantsev N., Kolchyk S. 
 PARAMETERS MULTIVARIATE OPTIMIZATION  

OF THE TRADING SYSTEM IN THE MARKET ENVIRONMENT 
The process of creating a new technical analysis indicator, which would be 

equally effective to generate signals at different stages of market activity, as well as 

different instruments and time periods are considered. The errors in the 

construction of these indicators are analyzed. The optimal parameters of this 

indicator for the currency pair Euro\Dollar and the results obtained with the use of 

this indicator over the past three years are studied. 
 

Revenko D., Lyba V. 
INTEGRATED ENTERPRISES ECONOMIC STABILITY MODEL AND 

TOOLS OF ITS VISUAL REPRESENTATION AND DIAGNOSTICS 

The methods for estimating the economic stability of the enterprise are 

analysed. The basic methodological weaknesses and problems of stability 
estimation methodological apparatus are determined. The radial metrical 

diagrams tool for estimation visual representation based on the integrated index is 

offered. The estimation technique of the gaps between actual and optimal possible 

values of integrated index is done. 

 
Medvedeva M.  

MODELING OF PRODUCTIVE PROCESS WITH  
UNRELIABLE EQUIPMENT 

In the article the problem of the functioning of the single-channel queuing 
system with unreliable equipment, reset and maintenance, which allows to describe 

the functioning of both primary and secondary material flow of logistics system is 

defined.  
 

Tarasova O. 
REGION DEVELOPMENT MANAGEMENT  

BY THE MEANS OF MODELLING 
The issues of the management of the region competitive dynamics are 

considered. Approaches to the notion and meaning of competitiveness are 
systematized. Key differences in traditional mechanisms of region development 

management in Ukraine and mechanism of the management of region 

competitiveness are clarified. The simulation model of the management of region 

competitive dynamics is offered. 
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Yatsyna V. 
ECONOMIC EFFICIENCY ESTIMATION MODEL OF OUTSOURCING IN 

THE INDUSTRIAL GOODS PRODUCTION 
The expediency of  outsourcing efficiency studying in terms of the transaction 

costs theory has been proved in the article. The own model of the economic 
efficiency estimation of outsourcing including impact of the transaction costs on 

industrial goods production has been offered. 
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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 (20 000 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). 
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Обов’язкові елементи статті: 

 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). 
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