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НОВА ЕКОНОМІКА 
 

УДК 330.46 

Миронова Л. Г. 
 

МОДЕЛЬ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПФТС 
 

У статті обґрунтовано застосування рейтингового оцінювання 

в діяльності ринку цінних паперів. Запропоновано модель структури 

інтегрального показника привабливості цінного паперу, на основі 

значень якого здійснюється рейтингування. Модель апробовано на 

даних щодо цінних паперів, які представлено на ПФТС, виконано аналіз 

отриманого рейтингу при різних параметрах згортання 

індивідуальних показників у інтегральний. 

Ключові слова: дохідність, інтегральний показник, ліквідність, 

ПФТС, ризик, рейтинг, ринок цінних паперів, цінний папір. 
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УДК 330.519.86 

Ус Г. О. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ 
АДАПТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ЗНАННЯМИ ВНЗ 
 

У статті подано концептуальні основи побудови адаптивних 

систем управління знаннями вищого навчального закладу. Розглянуто 

моделі та методи, які представлені до використання при формуванні 

адаптивних систем управління знаннями ВНЗ. 

Ключові слова: система управління знаннями (СУЗ), адаптивні 

системи, бізнес-процеси, адаптивне управління, адаптивна модель. 
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УДК 316.42 
Дмитрук Б. П. 

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – ОБ’ЄКТИВНИЙ І 
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЦЕС РОЗВИТКУ 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ І ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА 
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ 

 

У статті висвітлені теоретико-методологічні основи процесу 
глобалізації як основної передумови вирішення основних проблем 
населення планети. Проаналізовані особливості і тенденції процесу 
глобалізації економік країн світу та причини, що обумовлюють перехід 
до нової ери – ери глобалізації розвитку. Обґрунтовані умови 
глобалізації як об’єктивного і безальтернативного процесу розвитку 
світової спільноти. 

Ключові слова: глобалізація, процес глобалізації, умови 
глобалізації, глобальна відповідальність, українські проблеми в 
глобальному контексті, монополізація ринків. 
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НАУКОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

У роботі систематизовано наукові праці щодо формування 

стратегії підприємництва на національному рівні, зроблено висновки 

щодо актуальних напрямів дослідження, запропоновано формувати 

системи моніторингу з визначенням виконавців та відповідальних за 

реалізацію стратегії, а також будувати стратегію, орієнтуючись на 

світові трансформації.  

Ключові слова: підприємництво, науковий досвід, стратегічне 

управління. 
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Кузьмінов Є. В. 
 

МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ САЙТУ КОМПАНІЇ 

 

Запропоновано для побудови інтерактивної системи оцінки 

ефективності сайту компанії в режимі реального часу 

використовувати комплексний підхід із застосуванням сервісу веб-

аналітики Google Analytics та сучасного інструменту розробки KPI-

панелей Klipfolio. 

Ключові слова: ефективність сайту, інтернет-статистика, KPI 

(ключові показники ефективності), онлайн-моніторинг.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

УКРАЇНИ 
 

У статті визначено особливості відтворювальних процесів 

сільськогосподарського комплексу України. Проаналізовано динаміку 

рівня рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в 
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Україні. Досліджено науково обґрунтоване і фактичне споживання 

основних продуктів на душу населення в Україні та світі.  

Ключові слова: особливості, працезабезпечення, виробництво, 

регіон, рентабельність, споживання, виробничий цикл, валовий збір, 

ефективність, цінова політика, еластичність, попит. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

У статті проведено аналіз теоретичних підходів до оцінки 

ефективності діяльності підприємства, запропоновано схему 

проведення аналізу ефективності діяльності підприємства з 

урахуванням соціальної відповідальності бізнесу, а також проведено її 

апробацію на прикладі торгових підприємств. 

Ключові слова: ефективність діяльності, соціальна 

відповідальність, оцінка ефективності, стратегічне управління. 
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УДК 330.46: 338.51 

Бакурова А. В. 
 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МЕТОДУ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
 

У статті запропоновано комплексне поєднання методів 

статистичного аналізу та когнітивного моделювання для організації 

моніторингу автотранспортних вантажних перевезень. Даний підхід 

дозволяє враховувати галузеві особливості статистичної інформації 

та розробляти керівні рішення щодо розвитку автотранспортних 

вантажних перевезень. 

Ключові слова: когнітивне моделювання, вантажні перевезення, 

автотранспорт, статистичний аналіз. 
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Книшенко Т. М.  
 

МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОЗПОДІЛУ 
РЕСУРСІВ В ЕКОЛОГО-СОЦІО-ЕКОНОМІЧНІЙ 

СИСТЕМІ ЗА ЗОЛОТИМ ПЕРЕРІЗОМ 
 

У роботі набули подальшого розвитку принципи формування 

сценаріїв розподілу ресурсів у еколого-соціо-економічній системі на 

основі золотого перерізу, що дало змогу оцінити відповідність 

структури кінцевого використання валового внутрішнього продукту за 

функціональними класифікаціями різним сценаріям. 

Ключові слова: еколого-соціо-економічна система, сценарії, 

золотий переріз, структура. 
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Демидов О. А. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДО ПОЛІТИКИ 

ЦІНОУТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

У статті запропоновано та обґрунтовано напрями удосконалення 
механізму та підвищення ефективності впливу інструментів 
управлінського обліку на політику ціноутворення підприємства. 
Розглянуто шляхи вибору системи калькулювання собівартості 
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продукції, встановлення вимог до ключових параметрів ефективності 
випуску і реалізації кожного виду продукції, в результаті чого 
запропоновано алгоритм прийняття рішень щодо встановлення ціни на 
кожний вид продукту виробничого підприємства. 

Ключові слова: комплексне виробництво, маржа безпеки, 
політика ціноутворення, собівартість, управлінський облік. 
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КОНКУРЕНТНИЙ РИЗИК В УПРАВЛІННІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті надано наукове обґрунтування властивостей 

конкурентного ризику, які визначають його сутність і специфіку 

принципів управління; доведено, що конкурентні ризики формують 

окремий клас ризиків підприємства та потребують розробки 

відмінних від сучасної теорії ризик-менеджменту методів зниження. 

Ключові слова: конкурентний ризик, конкурентоспроможність, 

конкуренція, підприємство, конкурентні переваги, управління. 
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МОДЕЛЮВАННЯ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ  
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Виокремлено основні суб’єкти, інтереси яких впливають на 

розвиток фармацевтичної галузі, проаналізовано групи конфліктних 

та спільних інтересів. Обґрунтовано доцільність застосування 

когнітивного та рефлексивного моделювання для пошуку компромісу 

щодо конфліктних інтересів з метою визначення загальних цілей 

розвитку фармацевтичної галузі. 

Ключові слова: аптека, виробництво, когнітивна модель, ліки, 

рефлексивна модель, розвиток, фармацевтична галузь. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСАД ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДВАЛАМИ 

ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 
 

Визначено можливі напрямки використання переробленої 

сировини відвалів гірської породи. Теоретичні положення дослідження 

доведені до рівня конкретних пропозицій по вдосконаленню процесу 

управління використанням переробленої сировини, які можуть бути 

враховані при розробці еколого-економічних стратегій розвитку 

вугільних підприємств.  
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еколого-економічна політика. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКРЕАЦІЙНО-

ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

У статті висвітлено особливості дослідження еколого-економічної 
ефективності рекреаційно-туристичного природокористування. 
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УДК 336.011 

Іванилова О. А.  
 

СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОНЯТТЯ 
«ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ» 

 

Проведено аналіз дефініції «фінансовий інжиніринг» за 

допомогою структурного підходу, що дало змогу дійти висновку про 

відсутність у сучасній науковій літературі повного визначення цього 

поняття, особливо щодо визначення мети та методології 

впровадження в фінансову діяльність економічних систем.  

Ключові слова: фінансовий інжиніринг, банківські продукти, 

фінансові інновації, фінансові технології, фінансові інструменти. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ КУЛЬТУРИ 
НАСЕЛЕННЯ  

 

Розглянуто сутність поняття та значення фінансової 

освіченості, грамотності та обізнаності населення. Узагальнено 

результати аналізу рівня фінансової обізнаності населення. 

Сформульовано шляхи розвитку фінансової культури населення. 

Ключові слова: фінансова освіченість, фінансова грамотність, 

фінансова обізнаність, фінансова культура, навички, знання, фінансові 

послуги. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ 
 

У статті обґрунтовано застосування понятійного апарату 

щодо фінансів домогосподарств за рівнями економіки, надано 

визначення таких дефініцій, як фінансовий менеджмент 

домогосподарств, фінансове планування домогосподарств та 

фінансова діяльність домогосподарств. Запропоновано структуру 

фінансової діяльності домогосподарств та систему управління 

персональними фінансами. 

Ключові слова: домогосподарство, фінанси домогосподарств, 

персональні фінанси, фінансова діяльність, управління фінансовою 

діяльністю, фінансовий менеджмент домогосподарств, фінансове 

планування домогосподарств. 
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УДК 658:336.71.77(477) 

Манжос С. Б. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ 
КРИЗ У БАНКУ 

 

У статті досліджено проблему типологізації криз у банку, 

проведена системна класифікація криз банківської установи за 

різними ознаками, що може бути використано в діагностиці 

кризового стану банку та загрози його банкрутства.  

Ключові слова: банк, криза у банку, типи криз, класифікаційна 

ознака.  
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УДК 336.532 

Шульга В. І. 
 

ІНВЕСТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ  
ПОТОКАМИ ПЛАТЕЖІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

ІНВЕСТИЦІЙ У ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ З 
ФІКСОВАНИМ ДОХОДОМ 

 

У статті проаналізовано фундаментальні характеристики 

фінансових інструментів з фіксованим доходом. Визначена роль 

процесів інвестування та інвестиційного середовища в сучасних 

економічних умовах. Запропоновано удосконалити методичні підходи 

до інвестицій як інформаційної категорії, яка враховує джерела, види 

власності та форми надання інформації. 

Ключові слова: фондовий ринок, інвестиційний портфель, 

облігації, потоки платежів, фінансові інструменти, дохідність, 

моделювання. 
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УДК 658 

Височан О. С. 
 

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 

У статті проаналізовано інформаційні можливості 

позабалансових рахунків щодо обліку майна та зобов’язань. 

Досліджено особливості документального оформлення операцій із 

позабалансового обліку орендованого майна та активів на 

відповідальному зберіганні. Удосконалено окремі аспекти 

позабалансового обліку контрактних зобов’язань та бланків суворого 

обліку підприємств сфери туризму. Виокремлено перспективні 
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напрямки подальших наукових розробок щодо удосконалення 

позабалансового обліку на туристичних підприємствах. 

Ключові слова: позабалансовий облік, туристичні підприємства, 

комітмент-контракт. 
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УДК 331.25 

Павлів В. В. 
 

РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ 
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

 

У статті розглянуто та проаналізовано ризики в системі 

недержавного пенсійного забезпечення та їх вплив на діяльність 

фондів. Крім цього, досліджено вплив фінансових і нефінансових 

ризиків на функціонування недержавних пенсійних фондів. Практична 

значущість теми вимагає дослідження, оскільки є необхідною в період 

інтеграції фінансового простору України у світове економічне 

господарство та для забезпечення стабільної діяльності третього 

рівня системи пенсійного забезпечення. 

Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, ринковий ризик, 

ризик недовіри, системний ризик, юридичний ризик.  
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УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ЖИТТЯ 
 

 

Ус Г. О. 
 

Літній інститут УАРМБО-2013  
у Східноєвропейському університеті 

 

01–05 липня 2013 р. на базі Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту проведено навчання в ЛІТНЬОМУ 

ІНСТИТУТІ УАРМБО-2013 за узагальненим напрямом «Корпоративна 

соціальна відповідальність бізнесу та освіти: досвід та проблеми 

взаємодії». Робота Літнього інституту здійснювалась за підтримки 

Мережі Глобального договору ООН в Україні, в якій активну участь 

брали такі компанії, як «ДТЕК», «Ернст енд Янг», «Київстар», 

«Оболонь», «Platinum Bank», «Систем Кепітал Менеджмент», Центр 

«Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності». 

 
 

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. 

 

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. 



 

Випуск 2 (15), 2013 

 

 

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. 

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 
 

 

Myronova L. 

RATING ESTIMATION MODEL OF SECURITIES BASED ON 
PFTS ACTIVITY 

In this article the application of rating estimation in security market 

activity is grounded. A structure model for an integrated index of security 

attraction based on which the rating estimation is being made is given. The 

model was tried and tested on the base of PFTS securities.  The received 

rating has been analyzed using different individual indexes converting to 

integral ones. 

 

Us G. 

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ADAPTIVE KNOWLEDGE  
CONTROL SYSTEMS FORMATION AT UNIVERSITIES 

The article describes the conceptual framework of adaptive knowledge 

control systems formation of higher education. The models and methods 

that are used in the formation of adaptive knowledge control systems of 

universities are given. 

 

Dmytruk B. 

GLOBALIZATION IS THE OBJECTIVE  

AND UNCONTESTED PROCESS OF CIVILIZATION 
DEVELOPMENT AND THE BASIC PREMISE  

IN SOLVING WORLD COMMUNITY PROBLEMS  
The article deals with the theoretical and methodological foundations 

of globalization as a basic precondition for solving the major problems of 

the planet. The features and trends of the world economy globalization and 

the reasons for the transition to a new era, the era of globalization are 

analyzed. Conditions of globalization as an objective and uncontested 

process of the global community are grounded. 

 

Kashuba Ya. 

SCIENTIFIC BACKGROUND OF ENTREPRENEURSHIP 
STRATEGY FORMATION AT THE DOMESTIC LEVEL 
The author presents an outline of theoretical studies on national 

entrepreneurship strategy formation, defines current research trends. The 

author offers to create a monitoring system with assigned executives 

responsible for strategy implementation that will focus on global trends. 
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Kuzminov Ye. 

EFFICIENCY ESTIMATING METHOD MODELLING  
OF A COMPANY SITE 

The author offers to use complex approach with web analytics service 

Google Analytics application and modern instrument panel design KPI-

Klipfolio application to create an interactive system for company efficiency 

estimation in real-time mode. 
 

Gridneva D. 

RENEWABLE PROCESSES FEATURES OF 

AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE 
The features of renewable processes in agricultural sector of Ukraine 

are defined. The dynamics of agricultural production profitability in Ukraine 

is analyzed. Scientifically based and actual consumption of basic products 

per capita in Ukraine and abroad is investigated. 

Barantseva S.  

METHODICAL APPROACH TO BUSINESS PERFORMANCE 
EVALUATION BY TAKING INTO ACCOUNT SOCIAL 

RESPONSIBILITY 
The article analyzes the theoretical approaches to evaluation of the 

effectiveness of a company. The scheme of enterprise efficiency is analyzed 

by taking into account social responsibility. This scheme was tried and 

tested on the base of commercial enterprises. 
 

Bakurova A.  

STATISTICAL ANALYSIS OF MOTOR FREIGHT 
TRANSPORTATIONS WITH THE USE OF COGNITIVE 

MODELLING METHOD  
In the article complex combination of statistical analysis methods and 

cognitive modelling is offered for the organization of motor transport freight 

transportations monitoring. This approach allows to take into account the 

particular branch features of statistical information and reach leading 

decisions on motor transport freight transportations development.  
 

Knyshenko T. 

THE MODELLING OF THE RESOURCES DISTRIBUTION 
WAYS IN THE ECOLOGICAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM  

BASED ON THE GOLDEN PROPORTION 
In the article the principles of the resources distribution ways in 

ecological socio-economic system based on the gold proportion are shown.  

The analysis gave the possibility to estimate the accordance of the final use 

categories of gross domestic product by functional classification to different 

ways. 
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Demydov O. 

FEATURES OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING  
TOOLS APPLICATION TO THE INDUSTRIAL  

ENTERPRISES PRICING POLICY  
The paper proposes and substantiates trends of efficiency 

improvement and the impact of management accounting tools on enterprise 

pricing policy. The ways of selection of output cost determination system, 

the ways of determination of requirements to the keyword parameters of 

each product efficiency output are investigated. The decision-making 

behaviour towards manufacturing enterprise product pricing is offered. 

 

Smyrnov Ye.  

COMPETITIVE RISK IN ENTERPRISE  
COMPETITIVENESS MANAGEMENT  

In the article the scientific rationale for competitive risks properties 

that define its essence and specific management principles is presented. It is 

proved that the competitive risks form a separate class of enterprise risks 

and require special methods of relieving that differ from modern risk-

management theory.  

 

Kavtaradze V. 

THE INTEREST AGREEMENT MODELLING UPON  

THE GOALS DETERMINATION OF PHARMACEUTICAL 
BRANCH DEVELOPMENT 

The main subjects whose interests influence the pharmaceutical branch 

development are emphasized.  The groups of conflict and common interests 

are analyzed. The applicability of cognitive and reflexive modelling for 

searching a balance concerning conflict interests was substantiated to define 

the main goals of pharmaceutical branch development. 

 

Bogach K.  

APPROACHES TO COAL MINES WASTES HANDLING  

ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL  
AND ECONOMIC POLICY 

Approaches to coal mines wastes handling according to the principles 

of environmental and economic policy are determined. Theoretical studies 

were brought to the level of specific proposals to improve the management 

of recycled materials usage that can be included in the environmental and 

economic development strategies of coal enterprises. 
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Kondratyuk O.  

THE FEATURES OF THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC 
EFFICIENCY OF NATURAL RESOURCES USE IN 
RECREATION AND TOURISM DETERMINATION 

In the article the features of the research of the ecological and 

economic efficiency of natural resources use in recreation and tourism are 

defined. 

 

Ivanylova O. 

STRUCTURED APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE 
CONCEPT «FINANCIAL ENGINEERING» 

The definition "financial engineering" is analyzed with the use of a 

structural approach. This research shows that there is no complete definition 

of this concept in modern scientific literature. The aim and methodology of 

economic activity in the financial system are insufficiently explored. 

 

Kucherovа A. 

DEVELOPMENT TRENDS OF PUBLIC FINANCIAL CULTURE 
The main points and the importance of financial education, awareness 

and competence are investigated. The results of the analysis of financial 

awareness level are summarized. The development trends of public financial 

culture are represented. 

 

Kovtun O. 

TIPICAL ISSUES OF SOCIAL AND ECONOMIC ESSENCE 
OF HOUSEHOLD FINANCIAL ACTIVITY 

In the article the application of the conceptual framework on 

household finances according to the levels of the economy is grounded. The 

definitions of such notions as "household financial management", 

"household financial planning" and "household financial activity" are given. 

The structure of household financial activity and personal finance 

management system is offered. 

 

Manzhos S. 

ASPECTS OF BANKS CRISES TYPOLOGY STUDY 
The article deals with the aspects of banks crises typology. The 

systematic classification of banking institutions crises according to different 

criteria is conducted. This classification can be used to estimate the bank 

crisis and the risk of bankruptcy. 

 

 

 

 

 



 

Випуск 2 (15), 2013 

 

 

Shulga V. 

INVESTMENT AND PAYMENT FLOW MANAGEMENT  
IN THE PROCESS OF INVESTING IN FINANCIAL 

INSTRUMENTS WITH FIXED INCOME 
In the article fundamental characteristics of financial tools with the 

fixed income have been analyzed. The role of investment processes and the 

investment environment in modern economic conditions is defined. It is 

offered to improve methodological approaches to investments as 

information category which involves sources, kinds of the property and the 

form of supplying information. 

 

Vysochan O. 

OFF-BALANCE ACCOUNTING IN TOURIST ENTERPRISES 
In the article the possibilities of off-balance sheet information on 

accounting for assets and liabilities are analyzed. Peculiarities of 

documenting transactions with off-balance sheet accounting of the leased 

property and assets under custody are researched. Some aspects of off-

balance sheet accounting contractual obligations and forms of strict 

accounting of tourist enterprises are improved. Promising directions of 

further scientific research in order to improve the off-balance sheet 

accounting for tourist enterprises are singled out. 

 

Pavliv V. 

NON-STATE PENSION FUNDS RISK 
In the article the risks in the system of non-state pension provision and 

their influence on the funds activity are analyzed. Besides, the importance of 

other financial and non-financial risks for non-state pension funds activity is 

investigated.  

The subject of this article is insufficiently explored although its 

practical value is particularly important because of Ukrainian financial 

integration into global economy.  
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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. 
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Тел. (0472) 64-72-00 (внут. 101). 
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