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СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ: 20 РОКІВ
ДІЯЛЬНОСТІ НА КОРДОНІ ТИСЯЧОЛІТЬ
У статті розглянуто головні досягнення Східноєвропейського
університету економіки і менеджменту за 20 років існування.
Визначено етапи створення та розбудови закладу. Охарактеризовано
здобутки університету за напрямами його діяльності з подальшою
перспективою розвитку.
Ключові слова: Східноєвропейський університет економіки і
менеджменту, СУЕМ, ВНЗ, студенти, навчальний процес, науководослідна робота, інформаційне та методичне забезпечення,
профорієнтаційна робота, міжнародна діяльність, виховний процес.

Вісник Східноєвропейського університету
економіки і менеджменту
Білик С. О.

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ –
20 РОКІВ РАЗОМ!
… Світе мій гучний, мільйонноокий,
Пристрасний, збурунений, німий,
Ніжний, і ласкавий, і жорстокий,
Дай мені свій простір і неспокій,
Сонцем душу жадібну налий!..
Симоненко Василь
10.XI.1962

ЛІТОПИС ОДНОГО ДНЯ, ЩО ВІДКРИВ НОВУ
СТОРІНКУ В ЖИТТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Віддаляє нас від друзів або їх
щастя, коли вони в нас не
потребують, або наше
нещастя, коли ми в них
занадто потребуємо.
Жан Петі-Сан
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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
УДК 65.011, 65.013

Задорожний I. C.,
Задорожний С. В.,
Козловська С. Г.

УРОКИ РЕФОРМ 19-го І 20-го СТОЛІТЬ В
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У
статті
розглядаються
питання
стратегічного
менеджменту, що сприяють підвищенню ефективності системи
управління при реформуванні ключових галузей господарювання.
Ключові слова: система управління, економічний стан, цикли
Кіндратієва, економічні спади і підйом, ефективність
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Задорожний І. С. Економічні і соціальні прогнози майбутнього села Черкащини на
основі циклів Кіндратієва / І. С. Задорожний, В. І. Задорожний // Економічний
збірник ЧДТУ. – 2010. – С. 35–39. 2. Ковальченко И. Д. Столыпинская аграрная
реформа (мифы и реальность) / И. Д. Ковальченко // История СССР. – 1991. – № 2. –
С. 52–72. 3. Бутенко Р. К. Всесвітня історія XX століття / Р. К. Бутенко,
O. I. Овчаренко, Л. Д. Статі. – Черкаси, Кам'янець-Подільський, 1998. – 221 с.
4. Российская история. Записки великой императрицы / Екатерина II. – М. : Эксмо,
2011. – 800 с.
Дата надходження до редакції – 15.11.2012 р.

УДК 930.1:470+571
Присяжнюк Ю. П.,
Шевченко Н. В.

ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ
П. СТОЛИПІНА ТА ЇХНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ У
СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ
Простежено основні віхи діяльності відомого російського
реформатора початку ХХ ст. П. Столипіна. Ключовий інтерес
автори виявляють до його поглядів та їхнього відображення у
новітній (пострадянській, російській) історіографії. Першочергову
увагу звертають на мотиви повернення сучасних істориків до
«старого образу» державного діяча, яким він був до того часу, як у
науці почала превалювати ленінська оцінка цієї особистості.
Ключові слова: реформа, реформатор, державний діяч,
Столипін, монархія, історіографія.
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СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Ленін В. І. Столипін і революція / В. І. Ленін // Вибрані твори в двох томах. – Вид.
4-те. – Т. 1. – К. : УВПЛ, 1947. – С. 556–562. 2. Ігнорування радянськими істориками
будь-якого позитиву в образі П. Столипіна сягатиме відомих крайнощів. Нерідко, при
висвітленні проблем «репресій царизму проти робітників і селян», «столипінської
аграрної реформи на Україні», «класової боротьби в місті і селі в період реакції»,
яким вони відводитимуть чимало місця в прикладних дослідженнях та навіть
академічних виданнях, його прізвище не згадуватимуть жодного разу. Див.,
приміром: Історія Української РСР. Короткий нарис / Ін-т історії АН УРСР. – К.,
1981. – С. 236–239. 3. В. Ленін, із притаманним йому «класовим поглядом» на перебіг
історичних подій, у цьому разі писав про «гегемонію ради об’єднаного дворянства
над буржуазією». А ще: «Столипін намагався в старі міхи влити нове вино, старе
самодержавство переробити в буржуазну монархію». Ленін В. І. Вказана праця. –
С. 559. 4. Яковенко Н. М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України /
Н. М. Яковенко. – 3-є вид., перероб. та розшир. – К. : Критика, 2006. – 584 c. 5. У
Леніна ця риса Столипіна отримала таке тлумачення: «Катування селян, влаштування
погромів, уміння прикривати цю азіатську “практику» – блиском і фразою, позою і
жестами, підробленими під «європейські». Ленін В. І. Вказана праця. – С. 558. 6.
Нагадаємо дещо інакшу оцінку тогочасної політичної російської дійсності:
«Монархія не могла не захищатися від революції, а напівазіатська, кріпосницька,
російська монархія Романових не могла не захищатися інакшими, як найбільш
брудними, огидними, підло-жорстокими засобами…». Ленін В. І. Вказана праця. –
С. 557–558. 7. Про діяльність землемірів у роки проведення аграрної реформи
численні свідчення містяться в матеріалах фондів центрального та обласних
державних архівів України. Так, у Державному архіві Житомирської області
натрапляємо на десятки справ. Див. : Ф. 226, оп. 1, спр. 14. О службе крестьянина
с. Семенова Острожского уезда Л. Фурманца в Кременецкой землеустроительной
комиссии, 1907–1909 гг. – 29 арк.; Спр. 25. Ровенская уездная землеустроительная
комиссия о норме крестьянского землевладения, 1906–1907 гг. – 38 арк.; Спр. 89. О
жалобах крестьян на злоупотребления должностных лиц при проведении
землеустроительных работ, 1909–1910 гг. – 241 арк. та ін. 8. Переселенська кампанія
також знайшла ґрунтовне відображення в архівних фондах. Див. : Державний архів
Харківської області. – Ф. 304, оп. 2, спр. 1. Доклад заведующего переселенческим
отделом и переписка о переселенцах, 1914 г. – 62 арк.; Спр. 10. Переписка о
причинах, понуждающих крестьян к переселению и опросные листы переселенцев,
1916–1917 гг. – 678 арк.; Спр. 21. Опросные листы переселенцев, 1916–1918 гг. – 104
арк. та ін.
Дата надходження до редакції – 30.11.2012 р.
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УДК 339.9:665.7
Дашевская О. В.,
Бабалов Т. Р.

НЕФТЯНЫЕ КРИЗИСЫ В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
«Нефть – это не только топливо,
которым очень выгодно торговать.
Это источник кризисов.»
М. Фишман
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Маслов О. Ю. Эпоха высоких цен на нефть и Первая глобальная Великая
депрессия ХХІ века / О. Ю, Маслов. // Еженедельное аналитическое обозрение,
22.02.2008
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.polit.nnov.ru/2008/02/22/crisisnaftahigh
2.
Официальный
сайт
Международного энергетического агентства [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.eia.doe.gov 3. Брагинский О. Б. Мировая нефтепереработка. Экологическое
измерение / О. Б. Брагинский, Э. Б. Шлихтер. – М. : Academia, 2002. – 262 с.
4. Энергетика: история, настоящее и будущее. Т.1. От огня и воды к электричеству /
В. И. Бондаренко, Г. Б. Варламов, И. А. Вольчин и др. – К., 2005. – 304 с.
5. 5 человек, которые контролируют мировой рынок нефти / Аналитика
«Россинвест»,
21.12.2005
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.rosinvest.com/news/159678/. 6. Нефтяные войны ХХ века / Подробности,
20.04.2005
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://mynewsin.net/news/society/2005/04/20/503983.html. 7. Дорожкіна М. Світові тенденції та
перспективи розвитку ринку нафти та нафтопродуктів / М. Дорожкіна. – К. : КНЕУ,
2006.
Дата надходження до редакції – 29.03.2012 р.
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ГАЛУЗЕВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
УДК 338.45:662.767:658.114.5(4)(477)(470+571)
Дмитрук Б. П.,
Гирник Л. В.

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЮ
СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ
Проаналізовано
проблеми
та
напрямки
модернізації
газотранспортної системи з метою стабільного забезпечення
вітчизняних та зарубіжних споживачів природним газом.
Запропонована модель створення міжнародного газового консорціуму
та удосконалення системи управління газотранспортною системою з
урахуванням інтересів всіх його учасників.
Ключові слова: газотранспортна система, газотранспортний
консорціум, система управління, транзит, ціна на газ.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ
Стаття присвячена проблемі стану розвитку та перспективам
подальшої розбудови туризму в Україні. Автори аналізують показники
розвитку туристичної галузі за минулий рік, визначаючи їхній
можливий вплив на формування туристського попиту у перспективі.
Ключові слова: туризм, туристична галузь, туристичний
об’єкт.
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДЕСТИНАЦІЇ
ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сутність поняття «туристська
дестинація» та обґрунтовано доцільність і умови удосконалення
управління якістю туристської дестинації в контексті сталого розвитку
туризму в Україні.
Ключові слова: туризм, сталий розвиток, дестинація, управління
якістю дестинації.
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КЛАСИФІКАЦІЯ БАЗОВИХ СТРАТЕГІЙ
ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена проблемам стратегічного управління
господарською діяльністю торгового підприємства. У статті
розкрита суть стратегій зростання і запропонована їх класифікація
для підприємств, що займаються торгівлею.
Ключові слова: управління, стратегія, зростання, концентроване
зростання, диверсифікація.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КОНСАЛТИНГУ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ
БІЗНЕСІ
В статті розглядаються проблеми розвитку управлінського
консалтингу в готельно-ресторанному бізнесі. Досліджені причини
повільного розвитку консалтингової діяльності в Україні. Визначені
основні напрямки та перспективи розвитку консультування в даній
сфері.
Ключові слова: консалтинг, консалтингові послуги, ринок
консалтингових послуг, якість консалтингових послуг, готельне
господарство, готельний та ресторанний бізнес.
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НАПРЯМКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ НАРОЩУВАННЯ ОБСЯГІВ
ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ МОЛОКА
Проаналізована динаміка зміни поголів’я корів в Україні, обсяги
виробництва та споживання молока. Узагальнено вітчизняні і світові
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тенденції ринку цього виду продукції. Запропоновані напрямки
нарощування обсягів виробництва і споживання молочної продукції та
динамічного розвитку бізнесу молочної галузі.
Ключові слова: молочна галузь, виробництво і споживання
молочної продукції, технологія годівлі, поголів’я.
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ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
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здійснення валютно-обмінних операцій на території України»,
співвідношення її з законами України «Про інформацію» та «Про
захист персональних даних».
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
У статті проведено ґрунтовну оцінку пріоритетних напрямків
розвитку пенсійної реформи в Україні. Розкрито проблеми недостатньої
соціально-економічної активності громадян щодо забезпечення себе
гідною пенсією. Проведений порівняльний аналіз стану пенсійного
забезпечення в Україні та економічно розвинених країнах світу. Зроблено
висновки та узагальнення, які можуть бути використані в процесі
реформування системи пенсійного забезпечення в Україні.
Ключові слова: Пенсійний фонд, система недержавного
пенсійного забезпечення, змішана пенсійна система, соціальноекономічний розвиток, реформування пенсійної системи.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СИСТЕМИ
ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ
Оцінено теоретичні основи застосування методу системи
збалансованих показників для підвищення ефективності прийняття
управлінських рішень та розробки довгострокової стратегії
діяльності підприємства. Визначено значимість впровадження
методу у сільському господарстві.
Ключові слова: стратегія, метод, система збалансованих
показників, управлінські рішення, сільське господарство.
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ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Автор висловлює власну точку зору на теоретичний фундамент
узагальнення визначальних характеристик та обґрунтування
організаційних циклів при впровадженні організаційної модернізації на
підприємствах харчової промисловості. Проблема модернізації
підприємств в умовах післякризового відновлення набуває
першорядного значення в сукупності з факторами структурних змін
економіки країни.
Ключові слова: організаційна модернізація, підприємства,
розвиток, організаційні цикли, рівноважний стан.
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ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Левченко В. П.

МАТЕМАТИЧНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОЇ
СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СТРАХОВИКА З
ТОЧКИ ЗОРУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ
(НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КАРНО)
У статті здійснюється формування оптимальної стратегічної
поведінки страхових компаній з урахуванням впливу державного
нагляду на їх діяльність. Розраховані оптимальний обсяг реалізації
страхових продуктів, оптимальна тарифна ставка, що максимізують
прибуток страховика. Визначена оптимальна ставка податку на
обсяги надання страхових послуг, застосування яких приводить до
максимізації доходу держави.
Ключові слова: страхова компанія, стратегія, конкурентоспроможність, стратегія Карно, стратегія Стакельберга,
державний нагляд.
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ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ТА ВАРТІСТЬ
КОМПАНІЇ
В статті систематизовано теоретичні підходи до вибору типу
дивідендної політики акціонерного товариства, напрацьовані
світовою та вітчизняною наукою. Досліджено взаємозв’язок між
вартістю компанії та дивідендною політикою товариства.
Обґрунтовано систему принципів та рекомендацій щодо реалізації
ефективної дивідендної політики вітчизняними підприємствами.
Ключові слова: дивідендна політика, ринкова вартість акцій,
вартість підприємства, розвиток, ефективність, чинники.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНОЇ
ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
У статті досліджено міжнародний досвід регіональної валютної
інтеграції, виділено існуючі та перспективні валютні регіони,
здійснено класифікацію форм міжнародного валютно-фінансового
співробітництва та з’ясовано передумови його успішного розвитку.
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КРИТЕРІЇ ТА УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ
РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ
У статті подано модель оптимізації інфраструктури фондового
ринку в частині торгівельної підсистеми. Визначено критерії та
умови оптимальності розвитку інфраструктури фондового ринку
України.
Ключові слова: фондовий ринок, інфраструктура, оптимізація.
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SUMMARY
EAST EUROPEAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND
MANAGEMENT: 20 YEARS ACTIVITY AT THE EDGE OF
MILLENNIUM
The article presents the main attainments of the East European
University of Economics and Management for the 20 years of existence. The
creation and development stages of the institution are defined. The article
characterizes the achievements of the University according to its activity
directions and focuses on the development prospects.

Bilyk S.
EAST EUROPEAN UNIVERSITY – 20 YEARS TOGETHER!
The article focuses on the cheerful mood of all the celebration
participants exited by the great spirit power and attracted by the ideas of
Rauf A. Ablyazov, the President of the University.

Zadorozhnyi I.
Zadorozhnyi V.
Kozlovska S.
TH
TH
THE LESSONS OF THE 19 AND 20 CENTURIES’
REFORMS IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY
The article deals with the questions of strategic management which
facilitate the efficiency increase of the management system in the time of the
key economy branches reforming.

Dashevskaia O.
Babalov T.
OIL CRISES IN THE WORLD ECONOMICS
The article analyses the crisis phenomena at the international oil
market, distinguishes the crisis reasons. The oil market crises are
characterized according to the possible causes: natural, anthropogenic,
geopolitical, economical ones. The author influence of the geopolitical
factors on the oil market development is demonstrated.
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Prysiazhniuk Y.
Shevchenko N.
ECONOMIC AND POLITICAL VIEWS OF P. STOLYPIN
AND THEIR REFLECTION IN THE MODERN SCIENCE
The article presents the main activity stages of P. Stolypin, the famous
reformer of the early 20th century. The key interest is displayed for his
opinions and their reflection in the modern (post-Soviet, Russian)
historiography. The primary attention is drawn to the modern scientists’
revision of the statesman ‘old image’, prior to the time of V. Lenin’s
prevailing appraisal of this person in the science.

Dmytruk B.
Hyrnyk L.
PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF
UKRAINIAN GAS TRANSPORTATION SYSTEM
MANAGEMENT
The article focuses on the analysis of the problems and directions for
modernization of the gas transportation system for the purpose of stable
natural gas supply for Ukrainian and foreign consumers. The author offers
the model for creating international gas consortium and improving gas
transportation system management taking into account the interest of all its
shareholders.

Desiatnikov I.
Desiatnikov O.
CONDITION AND PERSPECTIVES OF THE TOURISM
DEVELOPMENT IN UKRAINE
The article covers the problem of development and the trends of
further tourism progress in Ukraine. The authors analyze the last year
performance of the tourist industry development, identifying their possible
influence on the tourist demand making in the future.

Shchoholieva I.
DESTINATION QUALITY CONTROL AS FACTOR OF
ASSURING SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN
UKRAINE
The article deals with the analysis of the essence of the notion
“tourism destination”. The expediency and conditions for improving the
quality control of tourism destination within the context of sustainable
tourism development in Ukraine is substantiated.

Випуск 3 (13), 2012

Alekseyeva N.
CLASSIFICATION OF BASIC STRATEGIES OF ENTERPRISE
DEVELOPMENT
The article focuses on problems of strategic management of economic
activity of a commercial enterprise. The article reveals the essence of
development strategies and offers their classification for commercial
enterprises.

Sushko N.
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF
CONSULTING MANAGEMENT IN HOTEL AND RESTAURANT
BUSINESS
The article deals with the problems of developing consulting
management in hotel and restaurant business. The causes of sluggishness of
consulting activity in Ukraine are investigated. The main directions and
prospects for development of consulting activity in this sphere are
determined.

Yefimchuk V.
Nepomnjashcha T.
TRENDS AND TENDENCIES OF PRODUCTION AND
CONSUMPTION INCREASE OF MILK
The analysis of time history of cow population in Ukraine, the volume
of milk production and consumption is given. The article summarizes the
domestic and world tendencies of this kind of products. The ways of raising
the amount of production and consumption of milk products as well as
dynamic development of dairy business are suggested.

Horduz M.
Prokopenko V.
REALITIES AND PROTECTION OF PERSONAL
INFORMATION IN UKRAINE
The article considers and analyses the NBU decree # 278 “The
approval of the changes to the instruction for the management and
fulfillment procedure of the currency transactions on the territory of
Ukraine”, its correlation to the laws of Ukraine “On information” and “On
personal data protection”.
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Shulha V.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF PENSION MAINTENANCE
IN UKRAINE
The article presents a profound evaluation of priority directions for
developing pension reform in Ukraine. The article covers the problem of the
citizens’ insufficient social and economic activity for earning a decent
pension. The author presents a comparative analysis of the level of pension
maintainance in Ukraine and the countries with developed economy, and
draws conclusions and generalisations which can be used in the process of
reforming the system of pension maintenance in Ukraine.

Makarchuk O.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
OF BALANCED SCORECARD METHOD APPLICATION
Theoretical bases of the Balanced Scorecard method application for
improving managerial decisions efficiency and developing long-term
strategy of enterprise activity are evaluated. The importance of method
implementation in agriculture is defined.

Valinkevych N.
MAIN CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATIONAL
MODERNIZATION OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT
OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
The opinion on the theoretical foundation of the defining
characteristics generalization and the basing of organizational cycles by the
implementation of organizational modernization in the food industry
enterprises is expressed. The problem of enterprises upgrading in the postcrisis recovery is of paramount importance including the factors of
structural changes in the national economics.
Levchenko V.
MATHEMATICAL FORMALIZATION OF INSURERS’
OPTIMAL STRATEGIC BEHAVIOR FROM STANDPOINT OF
GOVERNMENT SUPERVISION
(ON THE BASIS OF CARNOT ANALYSIS)
The article focuses on forming the optimal strategic behaviour model
of insurance companies, considering the influence of government
supervision on their activity. The optimal volume of insurance products
sales and optimal tariff rate, that maximize the insurer’s income, are
calculated. The optimal tax rate on insurance services volume, that
maximize state profit, is determined.
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Tarasenko S.
DIVIDEND POLICY AND COMPANY VALUE
The article systematizes theoretical approaches to selecting the type of
dividend policy of the joint stock company, elaborated by international and
domestic science. The interrelation between the value of the company and
its dividend policy is investigated. The system of principles and guidelines
for implementing effective dividend policy in domestic enterprises is
grounded.
Kazarinov D.
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGIONAL MONETARY
INTEGRATION
The article examines the international experience of regional
monetary integration, existing and perspective currency regions are
selected, the forms of international monetary and financial cooperation are
classified and the prerequisites of their successful development are found.

Korobka R.
CRITERIA AND OPTIMALITY CONDITIONS FOR
DEVELOPMENT OF UKRAINIAN STOCK MARKET
INFRASTRUCTURE
The article presents the model for optimizing the trading subsystem of
the stock market infrastructure. Criteria and conditions for optimal
development of the stock market infrastructure of Ukraine are determined.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
Університет продовжує своє зростання, ми впевнено рухаємось
до намічених цілей.
І у керівництва університету є чітке переконання – основа нашого
подальшого розвитку – це чудовий, ефективний трудовий колектив –
люди, здатні приймати виклики, відповідально ставитись до виконання
своїх обов’язків, досягати результатів і не зупинятись на
досягнутому. Саме такими працівниками є наші шановні ювіляри, які
своєю щоденною працею вносять неоціненний вклад у благородну
справу підготовки майбутніх спеціалістів!
Від усієї душі бажаємо їм невичерпної енергії і оптимізму,
міцного здоров’я, душевного тепла і сімейного затишку, нових плідних
успіхів і звершень у житті та професійній діяльності.
Із 75-річчям вітаємо ЄФИМЧУКА Володимира Михайловича,
доцента кафедри обліку і аудиту, який працює в університеті близько
10 років. Єфимчук В. М. – кандидат економічних наук, автор шести
винаходів та низки наукових і науково-методичних праць.
З нагоди 65-річного ювілею вітаємо:
– ПЛАХОТНІКОВУ Марію Василівну, завідувача кафедри
економічної теорії, кандидата економічних наук, доцента. Марія
Василівна працює в університеті з часів його заснування, є учасником
ряду міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів,
автором (співавтором) понад 50 науково-методичних праць;
– ЗАДОЯНОГО Михайла Трохимовича, професора кафедри теорії
та історії держави і права, який працює в університеті понад 5 років.
Кандидат юридичних наук, доцент, має ряд наукових та науковометодичних праць у сфері забезпечення правопорядку;
– СУШКО Зінаїду Михайлівну, завідувача кафедри іноземних
мов, яка працює в університеті з 1994 року. У 1996 році за рішенням
вченої ради Черкаського інституту управління бізнесом Сушко З. М.
було присвоєно вчене звання доцента, вона є учасником міжнародних
науково-практичних конференцій та семінарів, автором (співавтором)
ряду наукових та науково-методичних праць.
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Із 60-річчям вітаємо ГОРДУЗА Миколу Олександровича,
завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидата
юридичних наук, доцента. Гордуз М. О. працює в університеті близько
15 років, є автором (співавтором) ряду наукових та науковометодичних праць.
Із 55-річчям вітаємо САВЧЕНКА Сергія Олеговича, проректора
по безперервній освіті та загальних питаннях, директора Інституту
міжнародної і післядипломної роботи. Савченко С. О. працює в
університеті з часів його заснування. Доктор економічних наук,
доцент, має низку наукових та науково-методичних праць, є активним
учасником міжнародних науково-практичних конференцій та
семінарів.
Із 50-річчям вітаємо:
– ГАМАНА Петра Ілліча, першого проректора, доктора наук з
державного управління, доцента, заслуженого працівника охорони
здоров`я України. Гаман П. І. має понад 60 наукових та науковометодичних праць, є академіком Академії економічних наук України;
– ЧУДАЄВУ Ію Борисівну, директора Інституту менеджменту,
яка працює в університеті понад 10 років. Чудаєва І. Б. – кандидат
технічних наук, доцент, з 2007 року є академічним радником
Інженерної академії України, активним учасником міжнародних
науково-практичних конференцій та семінарів, має близько
150 наукових та науково-методичних праць.
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Пішов із життя
організатор університетської науки М. Ф. Ус

6 грудня 2012 пішов із життя наш колега, засновник і член
редакційної колегії наукового видання, проректор із науково-дослідної
роботи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту,
директор Інституту інноваційних та інформаційних технологій в освіті,
доктор технічних наук, професор кафедри інформатики та вищої
математики Михайло Федорович Ус.
Не стало поряд із нами високоерудованої, великодушної, доброї,
чуйної і порядної людини, компетентного вченого-педагога, якого
поважали колеги і студенти.
Михайло Федорович народився 19 листопада 1949 року в місті
Городищі Черкаської області у родині сільської інтелігенції.
У 1966 році вступив на факультет автоматизованих систем
Одеського технологічного інституту ім. М. В. Ломоносова і успішно
закінчив його. Працював інженером в Одеському спеціалізованому
монтажно-налагоджувальному управлінні, виконував роботи на
об’єктах Ленінграду, Одеси, Черкас та міст Прибалтики.
Із 1974 року працював головним метрологом у Черкаському
управлінні молпрому, далі – у ВБМУ «Черкасибуд», на різних посадах
в інформаційно-обчислювальному центрі управління. Із 1982 року
працював у ЦКБ «Сокіл» на заводі «Фотоприлад» та начальником
відділу САПР в інституті «Черкасиагропроект». Із 1994 року почав
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працювати в Східноєвропейському університеті, де ініціював
створення кафедри економічної кібернетики. Під його керівництвом в
університеті організована дистанційна система навчання. Останнім
часом обіймав посаду проректора з науково-дослідної роботи.
У 1992 році захистив дисертацію кандидата технічних наук із
тематики діалогового доступу до баз даних, а вже в 2009 році здобув
науковий ступінь доктора технічних наук. Його наукові інтереси
стосуються адаптивних антропотехнічних систем, діалогової взаємодії,
автоматизованого навчання.
Останні роки Михайло Федорович працював над науковим
напрямом «Теорія, моделі та методи діалогової взаємодії, орієнтовані
на розробку інтелектуальних систем підтримки рішення задач в
галузях освіти і управління», працював за напрямом адаптивного
управління інформаційними процесами у гібридних інтелектуальних
системах.
М. Ф. Ус став провідним менеджером організації науководослідної роботи в СУЕМ. Викладав дисципліни з комп’ютерних наук
програм підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів, був автором
десятків навчальних програм різних рівнів підготовки. Має більше 100
наукових публікацій, автор 5-ти наукових посібників та монографій.
Під його керівництвом було захищено ряд кандидатських дисертацій.
Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким.
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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 напрямками:
 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 200 грн за обсяг 0,5 авторських
аркушів (20000 символів) та вартість поштових витрат (20 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.
Рукопис статті автору не повертається.
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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