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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Шановні колеги, друзі!
Для України, яка вступає в другу
декаду
XXI
століття,
як
ніколи
актуальним є прискорення реалізації
стратегії модернізації реального сектора
економіки. Технологічний прорив в
економічному розвитку України є життєво
необхідним,
оскільки
мегаекономіка
переходить
до
нового
–
VI,
інформаційного укладу економічного
розвитку. Шостий уклад розвитку держав
мегаекономіки
характеризується
виділенням в якості основного, поряд з
основними факторами землі, праці і
капіталу – і інтелектуального чинника.
Виділення інтелектуального чинника
вносить істотні зміни в економічний
процес, що вимагає переосмислення
багатьох звичних положень менеджменту,
а в деякому сенсі і в цілому напрямі економічної теорії. Сучасний
інформаційний уклад мегаекономіки, обумовлений і розвитком
процесу глобалізації, насамперед, стосується теорії менеджменту, як
особливого феномена теорії трудової організації виробничого процесу
людства в цілому, яке становить незмінну основу життя людини і
людства в цілому.
Науковий розгляд нових процесів у мегаекономіці, що
торкаються також і економічного розвитку України, є необхідним,
оскільки процес трудової діяльності, а відповідно і управління нею,
стає зовсім іншим, перетворюючись на складну і навіть надскладну
систему менеджменту. Новий продукт (або послуга) у багатьох
випадках перетворюється на віртуальну цінність, матеріальна цінність
якої в мегаекономіці, а відповідно і в національних економіках, у
десятки, а то й сотні разів перевищує рівень оцінки матеріально –
речового продукту. Однак, незважаючи на настільки глибокі зміни в
сучасній економіці, теорії економічного розвитку, наукові підходи, їх
трактування в науці і процесах навчання як і раніше спираються на
положення минулого століття, які у XXI столітті, в нових умовах часто
виявляються непридатними.
Величезні зміни не можуть не позначитися на теорії
менеджменту в сучасному інформаційному укладі мегаекономіки та
пов’язані з ним переосмислення теорії менеджменту, підготовці
креативних, висококваліфікованих фахівців для економіки України.
Одне тільки осмислення синергетичного підходу, завдяки якому
економічна наука «знімає лінійні окуляри», змушує переосмислювати
звичні положення економічної теорії, у тому числі міцно усталені в
теорії менеджменту. Актуальність теоретичного опрацювання проблем
управління та управління новим інтелектуальним процесом трудової
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діяльності є особливо важливим для реального сектора економіки
України в даний час, оскільки сучасний етап можна визначити як
«креативний командний менеджмент». Такий підхід набуває особливої
значущості в силу специфіки природних ресурсів України, він стає
основним і особливо цінним у контексті використання креативного
інтелекту трудових ресурсів України.
Зміни в характері трудової діяльності (перехід до інформаційного
укладу) і механізм управління (управління інтелектом, командний
менеджмент) неминуче ставить нові завдання у сфері освіти і науки.
Майбутні фахівці, котрих готує Східноєвропейський університет
економіки і менеджменту, що є елементом Національної системи
вищої освіти України та освітнього простору Європи, повинні вже
зараз вміти використовувати у професійній діяльності останні наукові
досягнення. Тому забезпечення відповідної якості освіти є головним
завданням
Східноєвропейського
університету
економіки
і
менеджменту. Використання в навчальному процесі значущих
досягнень науки в галузі сучасної економічної теорії та менеджменту
вимагає наявності інформаційних ресурсів, їх глибокого осмислення,
наукової
оцінки.
Науково-практичний
журнал
«Вісник
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту»
спрямований на створення нового інформаційного простору,
насиченого науковими дослідженнями, що забезпечує впровадження в
практику сучасного менеджменту та забезпечує теоретичне
осмислення перспективних теорій менеджменту.
Науковий журнал «Вісник Східноєвропейського університету
економіки і менеджменту» рекомендований ВАК України для
публікацій наукових результатів учених і молодих фахівців. Концепція
журналу відображає основний підхід в освітньому процесі – підготовку
нового фахівця, магістра чи аспіранта, котрі крім відповідності
наявним стандартам Вищої школи, мають нові креативні здібності,
тобто можливості та мотивацію до постійного процесу освіти, а також
здатних сприймати новації. На сторінках науково-практичного
журналу «Вісник Східноєвропейського університету економіки і
менеджменту» ми плануємо відображати дослідження з актуальних
проблем менеджменту як найважливішого елементу економічного
розвитку сучасної держави, а також наукового осмислення нових явищ
в сучасній економіці, в тому числі і на міждержавному рівні.
Редакція журналу нарівні з науковим співтовариством Україні,
інших країн СНД і Європи буде намагатися з найбільшим ступенем
об'єктивності висвітлювати у нашому науковому виданні економічні
проблеми і науково обґрунтовані шляхи їх вирішення.
Редакційна колегія запрошує авторів до співпраці для освітлення
назрілих проблем сучасності.
З повагою та впевненістю у плідній співпраці Почесний редактор журналу «Вісник Східноєвропейського університету
економіки і менеджменту»
д.т.н, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Р.А. Аблязов
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НОВА ЕКОНОМІКА
УДК 35:330.2
Казарінова Н.Л.,
к.т.н., професор
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ІНФОРМАЦІЙНОГО УСТРОЮ МЕГАЕКОНОМІКИ
У статті розглянуто механізм залучення інвестицій в умовах
нового укладу мегаекономіки і запропоновано нову методику
визначення інвестиційної привабливості національних суб’єктів
господарювання інвесторів.
Ключові слова: креативність, нова економіка, активні
інвестиції, інформаційний склад, інновації, креативна економіка,
мегаекономіка.
SUMMARY
In the article the mechanism of bringing in of investments is
considered in the conditions of the new mode of мегаекономіки and the
new method of determination of investment attractiveness of national
subjects of menage investors is offered.
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УДК 331.102.344
Кавецький В.В.,
ст. викладач
Вінницький національний технічний університет
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ШЛЯХОМ
ЗБАЛАНСОВАНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
У даній статті розглянуто можливість побудови ефективної
інвестиційної стратегії формування і розвитку всіх елементів
інтелектуального капіталу підприємства та проаналізовано процес
відтворення інтелектуального капіталу підприємства.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал,
організаційний капітал, споживчий капітал, інвестиції, відтворення
інтелектуального капіталу.
SUMMARY
In this article possibility of construction of effective investment
strategy of formation and development of all elements of the intellectual
capital of the enterprise is considered and process of reproduction of the
intellectual capital of the enterprise is analysed.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Проаналізовано стан інноваційної діяльності національної
економіки. Визначено місце України щодо її інноваційності в системі
світового господарства. Охарактеризовані основні проблеми
активізації інноваційної діяльності національної економіки.
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інноваційна модель
розвитку, інноваційна діяльність, інноваційно-активні підприємства,
проблеми розвитку національної інноваційної системи.
SUMMARY
The state of innovative activity of national economy is analyzed.
Certainly a place of Ukraine is in relation to its innovaciynosti in the system
of world economy. The basic problems of activation of innovative activity of
national economy are described.
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ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Визначено сутність глобальних проблем, класифіковано їх за
змістом та специфікою виникнення. Проаналізовано сучасні глобальні
проблеми світового господарства, визначено їх вплив на стійкий
розвиток суспільства. Запропоновано шляхи розв’язання сучасних
проблем світового господарства.
Ключові слова: глобалізація, індекс глобалізації, глобальні
проблеми розвитку, Римський клуб, територіальні претензії, проблема
збереження екосистем, міжнародний тероризм.
SUMMARY
The essence of global development issues, classified by their specific
content and appearance. Modern global problems of the global economy as
well as their impact on sustainable development of society. The ways of
solving current problems of the world economy.
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ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАСАДИ МАКСИМАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Виділено теоретичні передумови дослідження потенціальних
можливостей розвитку промислових підприємств в умовах
глобалізації. Розглянуто зовнішні вимоги до економіки підприємств на
інноваційних засадах, новітніх знань та інформаційного середовища.
Аргументовано необхідність розробки інтегрального підходу до
управління
діяльністю
підприємств
на
основі
теорії
результативності.
Ключові слова: стратегія, перетворення, інновації, знання,
можливості, підприємство, потенціал підприємства, інформація,
результативність.
SUMMARY
Defined theoretical background study of the potential for enterprise
development in a globalizing world. We consider the external demands on
the economy of the enterprise by innovation, new knowledge and
information environment. Argued the need to develop an integrated
approach to the management activities of enterprises on the basis of the
theory of efficient management.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ
Розглянуто теоретичні та практичні засади формування та
функціонування інноваційних кластерів. Досліджено механізм
формування кластерів на основі визначення форм взаємодії між його
учасниками. Розроблено рекомендації щодо формування інноваційних
кластерів в Україні.
Ключові слова: інноваційний кластер, кластерна політика,
інноваційна
діяльність,
національна
інноваційна
система,
синергетичні ефекти.
SUMMURY
The theory and practical principles of forming and functioning
innovation clusters are considered. The mechanism of forming clusters on
the basis of determination of co-operation forms between it’s participants is
explored. Recommendations in relation to forming innovation clusters in
Ukraine are developed.
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ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті представлено комплексну систему оцінки
ефективності інноваційної діяльності будівельного підприємства, яка
є сукупністю критеріїв та відповідних систем специфічних галузевих
показників в межах виділених цільових напрямків оцінювання та
базується на принципах гнучкості й адаптивності, що забезпечує
адекватність і однозначність оцінки.
Ключові слова: інноваційна діяльність, оцінка, підприємства
будівельної галузі, комплексність, системність.
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ТЕХНОПАРКИ СВІТУ: ОСНОВНІ МОДЕЛІ ТА ТИПИ
Проаналізовано основні моделі та типи технопарків світового
господарства. Виокремлені основні чинники, що характеризують
основні моделі та типи технопарків. Внесені пропозиції стосовно
вибору оптимальних їх форм для України.
Ключові слова: технопарк, інтеграція, технополіс, бізнесінкубатор, дослідний парк, комерційний парк, промисловий парк,
агропарк, екопарк, технологічний полюс, технологічний округ,
науковий готель, наукоград, інформаційний центр, інноваційний парк.
SUMMARY
Basic models and types of tekhnoparks of world economy are
analysed. Basic factors which characterize basic models and types of
tekhnoparks are selected. Suggestions are borne in relation to the choice of
their optimum forms for Ukraine.
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ ЯК СИСТЕМНИЙ
КЕРОВАНИЙ ПРОЦЕС В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
У статті досліджується стан та напрями нововведень на
торговельно-виробничих
підприємствах,
виявляються
основні
фактори, що стримують розвиток інновацій та запропоновані
заходи, які будуть сприяти прискоренню впровадження нововведень
на підприємствах.
Ключові слова: нововведення, керований процес, системне
впровадження, торговельне підприємство, інноваційно-активне
підприємство, координуючий центр, державне регулювання, соціальна
відповідальність.
SUMMARY
In the article the conditions and directions of innovations on tradingmanufacturing enterprises are researched, the major factors constraining
development of innovations appeared and measures that will help
accelerate innovation in enterprises are offered.
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ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Розглянуто в методологічному аспекті сутність, зміст і
співвідношення об’єкта та предмета науки, як відношень цілого і його
частин. Визначено взаємозв’язок предметної та об’єктної областей
наукових
досліджень
у
сфері
стратегічного
управління
підприємствами.
Ключові слова: стратегічне управління, об’єкт науки, предмет
науки, стратегічний процес, стратегічні ресурси, господарюючі
системи.
SUMMARY
Essence, maintenance and correlation of object and article of science,
is considered in a methodological aspect, as relations of unit and his parts.
Intercommunication of subject and objective domains of scientific
researches is certain in the field of strategic management enterprises
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СУМАРНОГО ПОДАТКОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПЕВНОГО ВИДУ
ПРОДУКЦІЇ
У статті висвітлено теоретичні і практичні аспекти
податкового
планування.
Розглянуто
методику
розрахунку
податкового навантаження виду продукції.
Ключові
слова:
податкове
планування,
прибуток,
внутрішньовиробниче податкове планування, податки, податкове
навантаження на вид продукції.
SUMMARY
This article reviews the theoretical and practical aspects of tax
planning. The method of calculating the tax burden of these products.
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ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ: ІСТОРИКОПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
В статті в історично-правовому ракурсі розкрито питання
нормування робочого часу як терміну виконання працівником своїх
трудових обов’язків. Висвітлення даної проблеми починається зі
становлення фабричного-заводського законодавства і по теперішній
час.
Ключові слова: робочий час, нормування робочого часу, робочий
день, робочий тиждень, облік робочого часу.
SUMMARY
The article tackles the problem of working time structuring for
ensuring quarantees for the right for restoring working energy. The working
time structuring is considered in relation between the rate of labour and the
rate of payment and decent reward for it.
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ПІДКОМПЛЕКС ПО ВИРОБНИЦТВУ ТА ПЕРЕРОБЦІ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, СПЕЦИФІКА
ФОРМУВАННЯ
Проаналізовано сутність, структуру та специфіку формування
зернопродуктових підкомплексів. Розглянуті шляхи збільшення
економічної ефективності їх функціонування. Внесені пропозиції щодо
створення Регіональних асоціацій учасників зернопродуктових
підкомплексів.
Ключові слова: зернопродуктовий підкомплекс, ефективність,
господарські взаємозв’язки, експортний потенціал, продуктова
вертикаль, асоціація виробників, інтеграційний процес.
SUMMARY
Essence, structure and specific of forming of zernoproduktovikh sub
complexes, is analyzed. The ways of increase of economic efficiency of their
functioning are considered. Suggestions are borne in relation to creation of
the Regional associations of participants of zernoproduktovikh sub
complexes.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СУБ`ЄКТНОЇ ТА ОБ`ЄКТНОЇ СТРУКТУРИ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА АГРАРНОМУ РИНКУ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ
У роботі здійснено аналіз сучасних тенденцій трансформації
суб`єктної та об`єктної структури економічних відносин на
аграрному ринку України та виявлені економічні наслідки такої
трансформації. Обґрунтовано необхідність активізації ролі держави
у регулюванні економічних відносин суб`єктів аграрного ринку.
Ключові слова: аграрний ринок, суб`єктна та об`єктна
структура
економічних
відносин,
ринкові
перетворення,
сільськогосподарські
підприємства,
господарства
населення,
натуральне виробництво, товарність продукції, напрями збуту
продукції, посередництво.
SUMMARY
In work the analysis of modern lines of transformation of subject and
objective structure of economic relations in the agrarian market of Ukraine
is carried out and economic consequences of such transformation are found
out. Necessity of activization of a role of the state for regulation of
economic relations of subjects of the agrarian market is proved.
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ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ
В СТРУКТУРІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
У роботі проаналізовано структуру аграрного бізнесу та
визначено
частку
господарств
населення
у
виробництві
сільськогосподарської продукції всіма категоріями господарств.
Запропоновано заходи щодо покращення функціонування господарств
населення.
Ключові слова: аграрний бізнес, аграрний сектор, господарства
населення, сільськогосподарська продукція, структурні елементи.
SUMMARY
In the work the structure agricultural business was analyzid the
proportion of farms of population in agricultural production was defined all
categories of farms and measures to improve the functioning of farms of
population were offered.
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АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ
Розглянуто основні методи аналізу прибутковості на прикладі
сільськогосподарських підприємств Сумської області. Узагальнено
результати
діяльності
сільськогосподарських
підприємств.
Обґрунтована доцільність застосування теоретико-методологічних
основ аналізу, яка дозволить підвищити рівень ефективності їх
господарювання.
Ключові слова: прибуток, горизонтальний (вертикальний)
аналіз, рівень ефективності, інтенсивність господарювання,
рентабельність (збитковість).
SUMMARY
The principal methods of profitability analysis of Sumy Region
agrarian enterprises have been examined in the article. Research showed
that the using of activity results analysis of agrarian enterprises would
provide the increasing of their manage effectiveness.
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МЕТОДОЛОГІЯ ІМОВІРНІСНО-АВТОМАТНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ
СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ БАНКУ
У статті розглянуто методологію імовірнісно-автоматного
моделювання як одного із інструментів прогнозування діяльності
банку. Розроблена автором модель дозволить банку передбачити
можливі наслідки прийнятих рішень та оцінити зміни, пов’язані із
зовнішнім та внутрішнім управлінням.
Ключові слова: імовірнісний автомат, імовірнісно-автоматне
моделювання, комерційний банк, технологічний потенціал, безпечний
розвиток банку.
SUMMARY
In the article methodology is considered probabilistic-automat design
as one of instruments of prognostication of activity of bank. The model
developed an author will allow a jar to foresee the possible consequences of
the accepted decisions and estimate changes, related to the external and
internal management.
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ВПЛИВ МОНЕТАРНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ
КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ
У статті аналізуються особливості формування обмінного курсу
гривні під впливом монетарних факторів, а саме обсягу грошової маси,
рівня доларизації економіки та золотовалютних резервів.
Ключові слова: валютний курс, валютні резерви, грошова маса,
девальвація, ревальвація, золотовалютні резерви, доларизація
національної економіки, відсоткові ставки.
SUMMARY
The article analyzes the peculiarities of building an exchange rate of
hrivna under the influence of monetary factors, namely the amount of money
supply, the level of dollarization of the economy and foreign exchange
reserves.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ
У статті проаналізовані джерела формування ресурсної бази
банку, дано характеристику структурної побудови та функціональної
спрямованості капіталу банку. Визначено роль власного капіталу в
регулюванні банківської діяльності та в забезпеченні фінансової
стійкості банку.
Ключові слова: банк, ресурси, капітал, банківська діяльність,
банківська система.
SUMMARY
There were analysed the sources of the resource base of the bank and
the characteristic of the structural form and functional direction of a bank's
capital is given. The role of private capital in the regulation of bank's
functioning is defined as well as provision of the Financial Stability of the
bank.
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ЛІЗИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Висвітлені питання сутності, форм та особливостей лізингових
відношень в Україні на сучасному етапі ринкових відносин. Визначено
сутність та наведено характеристику інвестиційних ресурсів
підприємства. Досліджено форми та особливості механізму
використання лізингу. Розглянуто особливості лізингу як
альтернативного джерела реального інвестування, впровадження
лізингових операцій на підприємствах України.
Ключові слова: лізинг, інвестиції, банківський кредит, лізингова
угода, пайовий лізинг, лізингоотримувач
SUMMARY
The lighted up questions of essence, types of forms and features of
leasings relations, are in Ukraine on the modern stage of market relations.
Certainly essence and description of investment enterprise resources is
resulted. Investigational forms and features of leasing usage mechanism.
Leasing features are considered as an alternative source of the real
investing, introduction of leasings operations, on the enterprises of Ukraine;
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ДІЇ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР НА БАЗІ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ В АУДИТОРСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
У даній статті розглядається механізм реалізації аналітичних
процедур на різних етапах аудиту. Обґрунтовано аналітичні
процедури як сукупність загальнонаукових методів і спеціальних
прийомів аудиту. Визначено можливість застосування аналітичних
процедур для підвищення обґрунтованої впевненості аудитора, оцінки
і забезпечення якості аудиторських послуг.
Ключові слова: аналітичні процедури, аудиторська перевірка,
достовірність фінансової звітності, оцінка, якість послуг, метод.
SUMMARY
In this article the mechanism of analytical procedures on different
stages of audit realization is considered. Analytical procedures as a set of
scientific and special audit methods are grounded. The possibility of
analytical procedures applying to enhance the auditor's certainty, the
estimation and quality of audit services is defined.
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НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ДОДАТКОВОЇ
ПЕНСІЇ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ
ПЕНСІОНЕРІВ
В статті наведено визначення поняття недержавного
страхування додаткової пенсії, необхідність його впровадження,
умови та форми його здійснення, розглянуті динаміка розвитку
недержавних пенсійних фондів та страхування додаткової пенсії у
страхових компаніях, проблеми розвитку недержавного пенсійного
страхування.
Ключові слова: недержавне пенсійне страхування, страхові
внески, ануїтет, страхові виплати, рента.
SUMMARY
In the article determination of concept of non-state insurance of
additional pension is resulted, the necessity of its introduction, condition
and the form of realizations, considered dynamics of development of nonstate pension fund and insurance of additional pension in insurance
companies, problems of development of non-state pension insurance.
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ І СВІТІ
У статті розглядаються питання відносно походження
соціального страхування, яке мало місце в межах традиційних видів
страхування. Йдеться про властивості нового інституту, які
дозволили йому відокремитися від загального інституту страхування.
Ключові слова: державне соціальне страхування, система
соціального страхування, добровільне страхування, страхування від
нещасних випадків.

SUMMARY
In the article questions are examined in relation to the origin of social
security which took a place within the limits of traditional types of
insurance. About unique properties of new institute, which allowed him to
move away from the general institute of insurance.
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕКЛАРАТИВНЫМИ ЗНАНИЯМИ В КОРПОРАТИВНЫХ
ОБУЧАЮЩИХ СРЕДАХ
Рассмотрена проблема повышения эффективности управления
знаниями (добывание и обработка) в человеко-машинных системах в
условиях информационной перегрузки через моделирование и
построение адаптивных программных средств на основе мониторинга
персональных когнитивных преимуществ.
Ключевые слова: менеджмент декларативных знаний,
когнитивные преимущества персонала, адаптивное управление.
SUMMARY
The approaches to the construction of models, methods and
organizational structures for adaptive man-machine interaction with the
computer facilities. These approaches provide a more efficient business processes in the management of information resources of companies and
organizations.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT – ТЕХНОЛОГИЙ
Предложено экономико-математическую модель дистанционного обучения для университета, компонентами которого являются
информационные и тьюторские ресурсы, программное обеспечение
сетевого и локального доступа, затраты времени при разных типах
активности, стоимостные оценки, обоснованы критерии оценки
эффективности «электронного» обучения.
Ключевые слова: дистанционное, электронное обучение, модель
интернет – обучения, затраты на дистанционное обучение.
SUMMARY
An economic-mathematical model of distance learning for the
university, whose components are the information and tutor resources,
software, network and local access, time spent at different types of activity,
valuations are reasonable criteria for evaluating the effectiveness of
«electronic» learning
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Науковий журнал «Вісник СУЕМ» друкує статті за такими
напрямками:
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квітня та 15 жовтня кожного року.
Вимоги до оформлення статей. Наукові статті мають бути
написані українською, російською або англійською мовами у
текстовому редакторі Microsoft Word 2000, обсягом від шести до
десяти сторінок, роздруковані на папері формату А4 (відстань між
рядками – один інтервал; основний текст: гарнітура – Times New
Roman, Cyr, кегль – 14; поля: ліворуч, угорі, внизу - 2см, праворуч –
1см; абзац – 1см).
У лівому кутку у горі зазначаються УДК даної теми дослідження.
На наступному рядку у правому кутку сторінки над заголовком
подаються ініціали і прізвище автора, написані курсивом, його
науковий ступінь, вчене звання та посада за основним місцем роботи.
На наступному рядку посередині сторінки великими літерами – назва
статті (жирним).
Нижче подається анотація українською мовою (2-3 речення) та
ключові слова (курсивом).
Основний зміст статті повинен містити такі рубрики:
- ВСТУП (актуальність теми дослідження, аналіз останніх досліджень
та публікацій)
- ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ (мета та завдання дослідження)
- РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ (основний матеріал дослідження)
- ВИСНОВКИ (короткий підсумок до статті та основні пропозиції)
- SUMMARY (по закінченні статті подається анотація англійською
мовою (курсивом)).
- СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
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У науковій праці допускається цитування не більше 10 джерел.
На кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті
статті. Послідовність джерел у списку літератури повинна відповідати
послідовності посилань у тексті. Статті з літературою, оформленою не
за вимогами ВАК України, будуть направлятись авторам на
доопрацювання.
До редакції автор подає статтю у роздрукованому вигляді у 2-х
примірниках та в електронному вигляді (у форматі *.doc або *.rtf).
Назва файлу – прізвище першого автора латинськими буквами.
Матеріали можуть бути надіслані до редакції журналу через e-mail.
Автори, які не мають наукового ступеня, подають зовнішню
та внутрішню рецензії на дану статтю (від кандидата та доктора
наук), автори, які мають науковий ступінь кандидата наук подають зовнішню рецензію. Окремо подаються відомості про
автора (ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступень, вчене звання,
контактна адреса, телефон).
Редакція матеріал не редагує та не несе відповідальності за подані
матеріали.
Вартість публікації статті складає 10 грн. за одну повну
(неповну) сторінку та пересилка поштою екземпляра журналу
авторам у сумі 20 грн., а для співробітників університету –
безкоштовно.
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