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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

 

УДК 330.366:338.124.4.001.86 

Дмитрук Б. П.
1
 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕЯКИХ КРАЇН СВІТУ 

 

Проаналізовано рівень корупції в Україні як складової 

хабарництва, кримінально-правової, політичної, соціальної і 

культурної проблеми, що набрала майже відкритих форм, 

перетворилась у повсякденне явище і є на сьогодні головною загрозою 

для української демократії. Обґрунтована доцільність використання 

досвіду антикорупційної політики Сінгапуру, Гонконгу, Греції та 

інших країн у боротьбі з хабарництвом і зловживанням чиновників. 

Акцентована увага на тому, що скопіювати системи боротьби з 

корупцією неможливо, і кожна країна, зокрема і Україна, повинна 

створювати свої. Запропоновано здійснити ряд практичних кроків, які 

дозволять зменшити негативні прояви корупції в Україні. 

Ключові слова: корупція, хабарництво, індекс сприйняття 

корупції, досвід антикорупційної політики. 
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УДК: 338.439.68+353.1(477) 

Германенко Л. М.
1
  

 

ПРОДОВОЛЬЧА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РЕГІОНУ ЯК 
ПЕРЕДУМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 

БЕЗПЕКИ 
 

Розглянуті теоретичні аспекти застосування понятійного 

апарату щодо формування та регулювання продовольчої безпеки на 

макро- і мезорівнях, виявлені особливості вирішення проблеми 

продовольчого забезпечення регіону.  

Ключові слова: безпека, регіон, продовольча забезпеченість, 

споживання, продовольство. 
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ТУРИЗМ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Й ЕКОНОМІКИ 

 

В умовах сучасності сфера туризму стала досить важливим 

соціально-економічним явищем глобального значення, одним із 

провідних напрямів соціально-економічного, культурного і політичного 

розвитку більшості держав та невід’ємним елементом споживчої 

моделі поведінки значної частини населення світу. 

Ключові слова: рекреаційні ресурси, галузь економіки, 

спеціалізоване підприємство, туристичний бізнес, ринкові умови, 

туристична діяльність. 
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МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ 
ВІДХОДІВ. СВІТОВИЙ ДОСВІД 

 

У статті висвітлена проблема утилізації відходів та шляхи її 

фінансування у світі, досвід інших країн у вирішенні даного питання. 

Проаналізовано участь держави у сфері утилізації відходів і 

податкові механізми. Проаналізовано стан, проблеми та шляхи 

утилізації відходів в Україні, запропоновано методи фінансування, що 

базуються на досвіді розвинутих країн. Запропоновано 

використовувати системний підхід для вирішення даної проблеми, 

заснований на децентралізації влади та екологічному і фінансовому 

контролі. 

Ключові слова: утилізація сміття, екологічні податки, 

фінансування утилізації, економічні інструменти в утилізації, досвід в 

утилізації розвинутих країн. 
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ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ 
УКРАЇНИ 

 

У статті здійснено дослідження передумов формування та 

розвитку, проблем і пріоритетів забезпечення ефективності 

діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України у 

контексті необхідності лібералізації нафтогазового ринку країни та 

забезпечення конкурентоспроможності цих підприємств за вказаних 

умов. Охарактеризовано особливості діяльності державних 

нафтогазових підприємств України в сучасних умовах з огляду на 

конкретні чинники, що сприяють чи перешкоджають процесам 

розвитку. Визначено напрямки підвищення ефективності діяльності 

державних нафтогазових підприємств України. Виявлено, що 

забезпечення ефективності діяльності державних підприємств 

нафтогазового сектору України залежить від рівня розвитку і 

опрацьованості певних груп складових державного регулювання. 

Ключові слова: державні нафтогазові підприємства, 

нафтогазовий сектор, конкурентоспроможність, ринок нафти і газу, 

лібералізація ринку, державний фінансовий контроль. 
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УДК 339.972: 339.137.21 

Савченко А. М., Савченко І. А. 
 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ 
РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Досліджено сучасні тенденції розвитку конкурентних відносин в 

умовах глобальної трансформації ринкового середовища. 

Ідентифіковані ключові напрями формування системи регулювання 

конкуренції економічних суб’єктів. 

Ключові слова: конкурентні відносини, регулювання 

конкуренції, глобальний ринок, конкурентна культура, адвокатування 

конкуренції. 
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конкурентної політики / Г. Филюк // Конкуренція. Вісник Антимонопольного 

комітету України : наук. журн. – 2011. – № 1. – С. 38–43. 5. Хрестоматия по истории 

древнего мира / под ред. В. В. Струве. – М. : Учпедгиз, 1953. – Т. 3: Рим. – 276 с. 

6. Шаститко А. Адвокатирование конкуренции как часть конкурентной политики / 

А. Шаститко, С. Авдашева // Вопросы экономики : [теорет. и науч.-практ. журн.]. – 

2005. – № 12. – С. 109–121.  
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
 

УДК 658:330.131.7 

Лук’янова В. В., Свідерська А. В.  
 

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
РИЗИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 
 

Досліджено теоретичні та методичні аспекти якісного аналізу 

зовнішньоекономічних ризиків. Проаналізовано основні сфери 

підвищеного ризику та особливості факторів ризиків у 

зовнішньоекономічній діяльності машинобудівних підприємств 

Хмельницької області.  

Ключові слова: ризик, зовнішньоекономічна діяльність, 

зовнішньоекономічний контракт, ймовірність, міжнародна 

виробничо-збутова кооперація, контрактні застереження. 
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управление народным хозяйством» / С. Ю. Чанышева. – Саратов, 2013. – 28 с. 

3. Вербіцька І. І. Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / І. В. Вербіцька. – 
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управление народным хозяйством» / В. Ю. Буйкин. – М., 2010. – 28 с. 5. Евтеев А. М. 

Минимизация рисков во внешнеторговой деятельности: структурно-функциональный 
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М. М. Салун. – Харків, 2002. – 186 с. 8. Логистика, эффективность и риски 

внешнеэкономических операций / К. В. Захаров, В. П. Бочарников, А. К. Захаров, 

А. В. Циганок. – К. : ИНЭКС, 2006. – 310 с. 
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УДК 330.43 

Макаренко О. І.
1
 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У статті проаналізовано тенденції розвитку промисловості у 

Запорізькій області. Побудовано прогноз розвитку промисловості із 

застосуванням моделі Холта – Уінтерса та використовуючи підхід 

комбінування прогнозів, зокрема дисперсійно-коваріаційний метод. 

Ключові слова: модель, промисловість, прогнозування, розвиток, 

модель Холта – Уінтерса, комбінований прогноз. 
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К., 2010. – С. 18–28. – Режим доступу : www.intkonf.org. 3. Підгірний В. В. Проблеми 

державного регулювання промислового виробництва в Україні та шляхи їх 

вирішення / В. В. Підгірний // Держава та регіони. – 2009. – № 3. – С. 128–134. 

4. Економіка і промисловість Запорізької області [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.docme.ru/doc/47039. 5. Моделі і методи соціально-економічного 

прогнозування : підручник / Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін. – Харків : 

ІНЖЕК, 2008. – 396 с. 
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УДК 336.02 

Плаксюк О. О.
2
  

 

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ КАПІТАЛУ Й 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

Встановлено, що капітал – одна  з найбільш використовуваних 

економічних категорій. Він є базою створення й розвитку 

підприємства, і в процесі функціонування забезпечує інтереси 

держави, власників і персоналу. Приведені показники використання 

основного і оборотного капіталу та методика їхнього визначення. 

Ключові слова: система, показники, капітал, основний і 

оборотний капітал, ефективність. 
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УДК 005.935:001.8 
 

Грібахо О. О., Демидов О. А.
1
 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ 
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 

У статті запропоновано та обґрунтовано напрями 

запровадження системи контролінгу на підприємствах сфери послуг. 

Розглянуто основні напрями і етапи робіт із вдосконалення системи 

управління підприємством з поступовим руйнуванням стереотипів і 

помилкових суджень управлінського персоналу, всебічного охоплення 

системою контролінгу всіх елементів функціональної системи 

підприємств сфери послуг.   

Ключові слова: контролінг, маржа безпеки, політика 

ціноутворення, сфера послуг, управлінський облік. 
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Г. Б. Клейнер. – М. : Экономика, 2007. – 288 с. 3. Контроллинг : учебник / 
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Донецк, 2005. – 29 с. 5. Грібахо О. О. Організаційна культура підприємства як чинник 
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УДК 65.011.12 

Бровкіна Ю. О.
1
 
 

ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 

ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

У статті розглянуто проблему забезпечення економічної безпеки 

хлібопекарських підприємств з позиції загроз, що надходять з боку 

їхнього внутрішнього середовища. Систематизовано основні 

організаційно-технологічні особливості функціонування хлібопекарської 

промисловості. Визначено домінантні фактори внутрішнього впливу 

на економічну безпеку з урахуванням організаційно-технологічних 

характеристик даного виду економічної діяльності.  

Ключові слова: фактори, внутрішнє середовище, хлібопекарське 

підприємство, економічна безпека. 
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УДК 005.21:005.935:339.564 

Лукашев С. В., Моргун Г. В.
1
 
 

ВИБІР НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДГРУНТІ 
РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ 

 

Розглянуто підхід до вибору найбільш важливих напрямів 

стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства, 

основою якого є застосування аналізу стратегічних розривів (GАР-

аналізу) за показниками стратегічного контролінгу експортно-

імпортної діяльності. Обґрунтовано етапи GАР-аналізу. Подано 

результати апробації розробленого методичного підходу на 

вітчизняних машинобудівних підприємствах. 

Ключові слова: стратегічний контролінг, аналіз стратегічних 

розривів, стратегія, стратегічні резерви, ринковий профіль. 
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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 
 
 

УДК 336.767.2 

Savchenko S., Alimov D., Savchenko M. 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WEIGHTS 
OF SMALL AND BIG CAPITALIZATION COMPANIES 

ASSETS WITHIN A PORTFOLIO ON RETURNS 
DURING THE CRISIS 

 

The paper is based on the Modern Portfilio Theory which was 

developed by Harry Markowitz. His main discoveries are the facts that the 

risk can be measured and diversification is a way to protect and enlarge 

investors capitals. The same theory was checked on the example of two 

companies in USA with different capitalization in order to detect the 

influence of their weight on return. To check if idea of increase of weight of 

small capitalization company will increase returns in crisis works within 

Ukrainian stock market, similar model was implemented on the Ukrainian 

Example. 

Keywords: modern portfolio theory, stock exchange, rate of return of 

shares, crisis, effect of size of capitalization.  
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Савченко С. О., Алімов Д. В., Савченко М. С. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАСИ АКТИВІВ 
КОРПОРАЦІЙ МАЛОЇ ТА ВЕЛИКОЇ 

КАПІТАЛІЗАЦІЇ У ПОРТФЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙ НА 
ПРИБУТКОВІСТЬ ПІД ЧАС КРИЗИ 

 

Робота присвячена розрахунку портфеля цінних паперів та 

перевірці функціонування теорії Гаррі Марковіца в сучасних умовах на 

прикладі двох компаній США з різною капіталізацією. Визначено вплив 

ваги капіталізації на прибутковість. У роботі проведено комплексне 

дослідження актуальності сучасної теорії формування портфеля 

цінних паперів. Запропоновано модель для його формування та 

проведено порівняння її результатів для фондових ринків України та 

інших країн. Розглянуто можливість успішного застосування моделі у 

період кризи.  

Ключові слова: сучасна теорія портфеля цінних паперів, 

фондовий ринок, прибутковість акцій, криза, вплив розміру 

капіталізації. 
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АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ 
НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

У роботі розглянуто і проаналізовано курсову вартість акцій 

чотирьох вітчизняних підприємств, визначено дохідність і ризик 
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акцій, сформовано портфель цінних паперів двох підприємств та 

визначено чутливість акцій будь-якого іншого підприємства до змін, 

які відбуваються на ринку, а також визначено поведінку акцій за 

різного роду змін.  

Ключові слова: акції, підприємство, дохідність, ризик, цінні 

папери, коефіцієнт бета. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ 

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

У статті висвітлено сутність фінансового контролю у сфері 
оподаткування, визначено його основних суб’єктів, проаналізовано 
роль контролюючих органів та досліджено можливості подальшого 
вдосконалення. Розкрито напрями забезпечення належного 
фінансового контролю органами державного управління у фінансовій 
діяльності держави, його роль у регулюванні питань формування, 
розподілу і використання грошових фондів коштів. Обґрунтовано 
шляхи підвищення ефективності податкового контролю у процесі 
адміністрування податків і зборів та формуванні бюджетних коштів. 
Особлива увага приділяється організації та методам перевірок 
платників податків контролюючими органами, підвищенню їхнього 
рівня відповідальності за порушення податкового законодавства. 

Ключові слова: податковий кодекс, фінансовий контроль, 

податковий контроль, контролюючі органи, податкова перевірка, 

адміністрування податків, податкове правопорушення.  
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ЕКОНОМІЦІ 
 
 

УДК 681.518 

Грабарєв А. В., Домрачев В. М.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ 

У МЕНЕДЖМЕНТІ 
 

У статті досліджено сучасні інструменти бізнес-аналітики, які 

застосовуються в процесі роботи фінансовими установами України. 

Результати аналізу показують, що використання систем бізнес-

аналітики у менеджменті банків не тільки дозволяє розробити 

найбільш ефективну стратегію розвитку, оптимізувати процес 

документообігу, але і чітко визначити функціональні обов’язки різних 

підрозділів банку. Системи бізнес-аналітики також важливі у 

державному плануванні та прогнозуванні. 

Ключові слова: інструменти бізнес-аналітики, планування, 

прогнозування, прогнозна модель. 
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ПРО НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

08.00.11 – математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці 
 

Оголошується набір слухачів для навчання в аспірантурі за 

спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці. 

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 

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.  
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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. 

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. 
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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 
 

 

Dmytruk B. 

THE PECULIARITIES AND OPPORTUNITIES OF THE 
USAGE OF ANTI-CORRUPTION POLICY BACKGROUND OF 

SOME COUNTRIES IN UKRAINE 
In this article the level of corruption in Ukraine as a component of 

bribery, criminal, political, social and cultural problem has been analyzed. 

Corruption has reached an open form and has become a common thing and 

today it is the main thread for Ukrainian democracy. The expediency of the 

usage of anti-corruption policy in Singapore, Hong Kong, Greece and other 

countries has been proved. It was taken into account that it is impossible to 

copy an anti-corruption system. Each country must create its own tools and 

means in its fight against corruption. It has been offered to do some 

practical actions that allow to decrease negative effects of corruption in 

Ukraine.  

 

Germanenko L. 

THE REGION FOOD PROVISION AS A PREREQUISITE FOR 
NATIONAL FOOD SECURITY 

The article deals with the conceptual apparatus’ theoretical aspects 

usage for the formation and regulation of food security at the macro and 

meso level, unique solutions to the problem of food provision in the region 

have been offered. 

 

 

Deshevenko L. 

TOURISM AS A PRIORITY AREA OF THE DEVELOPMENT  

OF NATIONAL CULTURE AND ECONOMY 

Nowadays tourism has become one of the prominent social and 

economic phenomenon which has a global value. It is a priority area of 

social, economic, cultural and political development of the majority of 

states. It is an essential element of the customer’s behavior model that is 

typical for the significant part of the world population. 

 

 

Mihno I. 

METHODS OF WASTE MANAGEMENT FINANCING.  

INTERNATIONAL EXPERIENCE 
The article highlighted the problem of waste disposal and ways of its 

financing in the world, the experience of other countries in this sphere. State 

participation in waste management and tax arrangements is analysed. The 

state, problems and ways of waste disposal in Ukraine, the methods of 
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funding, based on the experience of developed countries are investigated. 

To solve this problem it has been offered to use a systematic approach 

based on decentralization of government authority and environmental and 

financial control. 
 
 

Strekal O. 

PROBLEMS AND PRIORITIES OF THE 
EFFECTIVENESS OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN 

THE OIL AND GAS SECTOR OF UKRAINE 
The article studies prerequisites of establishment and development, 

problems and priorities to ensure the efficiency of state enterprises of oil 

and gas sector of Ukraine in the context of the need to liberalize the oil and 

gas market in the country and ensure the competitiveness of these 

enterprises under these conditions. The peculiarities of the state oil and gas 

enterprises of Ukraine under the present conditions are described taking 

into account the specific factors that promote or hinder the development 

processes. The directions to improve the performance of state oil and gas 

enterprises in Ukraine are identified. It is found that ensuring the 

perfomance of state enterprises of oil and gas sector of Ukraine depends on 

the development and elaboration of specific groups of constituents of 

government regulation. 

 

 

Savchenko A., Savchenko I. 

STRATEGIC GUIDELINES OF COMPETITIVE RELATIONS 
REGULATION DEVELOPMENT IN GLOBALIZATION 

CONDITIONS 
Modern tendencies of competitive relations development in conditions 

of global market transformation are researched. Key trends of competition 

regulation system formation of economic entities are identified. 

 

 

Lukyanova V., Sviderska А. 

THE QUALITY ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC RISKS 
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN 

KHMELNYTSKYI REGION 
The theoretical and methodological aspects of the qualitative analysis of 

risks in foreign economic activity are investigated. The essential spheres of 

heightened risk and the peculiarities of risks in foreign economic activity of 

machine-building enterprises in Khmelnytskyi region are analyzed. 

 

 

Makarenko O. 

THE FORECASTING OF THE DEVELOPMENT OF  
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ZAPORIZHYA REGION INDUSTRY 
In this article the tendency of the development of Zaporizhya region 

industry is analyzed. The forecasting of industry development using the 

Holt-Winters model is offered. The approach of forecasting combination 

(dispersive and covariance method) has been used. 

 

 

Plaksyuk O. 

THE SYSTEM OF CAPITAL ESTIMATES INDICES  

AND THE EFFECIENCY OF THE USAGE OF THE CAPITAL 
It is determined that the capital is the most used category in 

economics. The capital is the principle for business creating and 

developing. It provides state interests, the interests of employers and 

employees. The indices of basic and current capital and the methodology for 

their determination are offered.  

 

 

Gribaho O., Demydov O. 

FORMATION OF CONTROLLING SYSTEM IN SERVICE 
BUSINESSES 

The article deals with current issues of the controlling system 

implementation for service industries. The main trends and steps of business 

management system improvement with gradual destruction of stereotypes 

and false judgments of executive staff are researched. It is offered to involve 

all elements of service business system into controlling system.  

 

 

Brovkina Ju. 

THE INTERNAL ENVIRONMENT FACTORS AND THEIR 
IMPACT ON ECONOMIC STABILITY OF BREAD MAKING 

BUSINESSES 
In this article the problem of economic stability of bakeries taking into 

account internal environmental threads is studied. The main managerial 

and technologic peculiarities of bread making industry performance have 

been systemized. The dominant factors of internal influence on the economic 

stability taking into account the managerial and technologic characteristics 

of the type of economic activity has been defined. 

 

 

Lukashev S., Morgun A. 

THE CHOICE OF THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 
STRATEGY OF ENTERPRISE EXPORT-IMPORT ACTIVITY 

BASED ON THE RESULTS OF STRATEGIC CONTROLLING 
The approach to the choice of the most important directions of 

development strategy of enterprise export-import activity based on the 
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implementation of GAP-analysis according to the strategic controlling 

indices of enterprise export-import activity has been considered. GAP-

analysis stages have been proved. The results of the assessment of the 

developed methodical approach at the national machine-building plants are 

offered.  

 

Savchenko S., Alimov D., Savchenko M.  

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WEIGHTS 
OF SMALL AND BIG CAPITALIZATION COMPANIES 

ASSETS WITHIN A PORTFOLIO ON RETURNS 
DURING THE CRISIS 

The paper is based on the Modern Portfilio Theory which was 

developed by Harry Markowitz. His main discoveries are the facts that the 

risk can be measured and diversification is a way to protect and enlarge 

investors capitals. The same theory was checked on the example of two 

companies in USA with different capitalization in order to detect the 

influence of their weight on return. To check if idea of increase of weight of 

small capitalization company will increase returns in crisis works within 

Ukrainian stock market, similar model was implemented on the Ukrainian 

Example. 

 

 

Los V., Syneoky A. 

THE ANALYSIS OF CORPORATE ASSETS IN THE 

SECURITIES MARKET 
In this article the market value of stocks of four national iron and steel 

enterprises are analyzed. The price and risk shares are determined. 

Investment portfolio of two enterprises has been offered. The share 

fluctuation of any enterprise depending on the market changes has been 

determined. It was defined the variation of shares taking into account 

different kinds of changes.  

 

 

Smagliy V., Khutky O.  

CURRENT ISSUES OF FINANCIAL CONTROL IN TAXATION  
IN UKRAINE AND THE OPTIONS OF ITS IMPROVEMENT 

The essence of financial control in taxation and its principal agents 

are discussed in the article. The role of controlling agencies and the 

possibilities of further improvement are analyzed as well. The formats of 

ensuring relevant financial control in financial activities of the state 

performed by government agencies are shown. The role of financial control 

in the regulation of establishment, distribution, and utilization of monetary 

funds is highlighted too. The ways of taxation control efficiency 

improvement in the process of administration of taxes and charges, as well 

as in the forming of budget funds are proved. Special attention has been 
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centered on the organization and the methods of inspection of taxpayers 

carried out by fiscal agencies. The ways of increasing the level of fiscal 

agencies responsibility for violation of the tax legislation are scrutinized as 

well. 

 

 

Grabarev A., Domrachev V. 

THE IMPLEMENTATION OF MODERN INFORMATION 
SYSTEMS OF BUSINESS ANALYTICS IN MANAGEMENT 

In this article modern elements of business analytics that are used in 

the work process by financial institutions in Ukraine have been researched. 

The results of the analysis have shown that the implementation of the 

business analytics system in bank management allows not only to choose the 

most effective development strategy and improve management but also to 

determine the responsibilities of different departments of a bank. Business 

analytics systems play an important role in state planning and forecasting. 
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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). 

 

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 МОН 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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