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УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 

ГОСПОДАРСТВОМ ТА РЕГІОНАЛЬНА 
ЕКОНОМІКА 

 

УДК 911.3.338  JEL Classification: I38, L83, O18, Q26, R11 
 

Шпак Л. О. 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ 

КОМПЛЕКСІВ  
 

У статті розкриті особливості формування внутрішнього 

механізму регулювання розвитку регіонального туристично-

рекреаційного комплексу. Проаналізовано механізми регулювання 

розвитку туристично-рекреаційних комплексів інших країн. 

Ключові слова: регіональний розвиток, туристично-

рекреаційний комплекс, регулювання розвитку регіонального 

туристично-рекреаційного комплексу. 
 

Shpak L. 
East European University of Economics and Management 

 

THE EFFECTS OF SOCIAL AND ECONOMICAL 
FACTOR ON THE DEVELOPMENT OF TOURIST 

AND RECREATIONAL COMPLEXES 
 

The article deals with the features of the internal control mechanism 

of the development of the regional tourist and recreational complex. The 

control mechanisms of the development of the tourist and recreational 

complexes in other countries are analyzed. 

Keywords: regional development, tourist and recreational complex, 

the regulation of the development of regional tourist and recreational 

complex. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

У статті досліджено поняття фіскального простору та 

інструменти фінансування національної стратегії розвитку. Автором 

визначено підходи щодо оцінки фіскального простору та можливості 

його розширення, без завдання шкоди фінансовій стійкості країни. 

Обґрунтовано низку напрямів розширення фіскального простору, 

зокрема, перерозподіл державних витрат, збільшення податкових 

надходжень, запозичення та реструктуризація існуючого боргу; 

прийняття більш прийнятної макроекономічної бази. 

Ключові слова: фіскальний простір, фіскальна політика, ВВП, 

державний борг, видатки бюджету.  
 

Pasichnyk Yu. 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

СONCEPTUALIZATION OF THE FISCAL SPACE OF 
FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE 

NATIONAL ECONOMY 
 

The article explores the analytical framework and policy instruments 

to provide fiscal space for financing the national development strategy. 

There are different approaches to a better assessment of the financial space, 

which can be defined in a broad sense, since the extent to which the public 
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debt can increase. A number of options are presented that can be explored 

for expanding the financial space. These include: the redistribution of 

public spending, increased tax revenue, borrowing and restructuring of 

existing debt; adoption of a more acceptable macroeconomic framework. 

Keywords: fiscal space, fiscal policy, GDP, national debt, budget 

spending. 
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позитивного іміджу регіону на прикладі Дніпропетровської області. 

Виявлено та проаналізовано базові елементи культури інноваційного 

кластеру: інноваційний капітал, наукові традиції, креативний 

менеджмент. Доведено, що ці компоненти створюють умови для 

активізації інноваційних процесів та формування прогресивного 

іміджу регіону. 

Ключові слова: імідж регіону, інноваційний кластер, інноваційна 

культура, інноваційний капітал, інноваційний потенціал, наукова 

традиція, креативний менеджмент. 

 

Zinchenko O. 

Oles Honchar Dnipropetrovsk national university 
 

CULTURE OF INNOVATIVE CLUSTERS AS AN 
IMAGE COMPONENT OF REGIONAL 

DEVELOPMENT 
 

The article reveals the peculiarities of innovative clusters’ culture in 

the context of the innovation activity development; it also considers the 

influence of culture on the dissemination of innovative processes and 

highlights its role in shaping the positive image of the region on the example 

of Dnipropetrovsk region. Such basic elements of the innovation cluster 

culture as innovative capital, scientific traditions, creative management 

were identified and analyzed. The article proves that these components 

create conditions for the activation of innovative processes and the 

formation of a progressive image of the region. 

Keywords: image of the region, innovation cluster, innovative culture, 

innovative capital, innovative potential, scientific tradition, creative 

management. 
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УДК 336.1.5/47                                                      JEL Classification: М21 

Сарана Л. А. 
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Малий і середній бізнес є однією з рушійних сил регіонального 

економічного розвитку. Вони мають низку переваг, які дозволяють 

значно покращити соціально-економічну ситуацію в регіоні. У статті 

досліджуються особливості розвитку малого і середнього бізнесу в 

регіонах України, а також основні риси, що характеризують сучасний 

стан бізнесу, та визначено основні перешкоди його ефективному 

розвитку. У заключній частині статті обґрунтовано основні напрями 

розвитку малого й середнього бізнесу в Україні. 

Ключові слова: малий бізнес, середній бізнес, регіон, 

підприємництво, регулювання, зайнятість. 

 

Sarana L. 

East European University of Economics and Management 
 

REGULATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
IN UKRAINE: REGIONAL ASPECTS 

 

Small and medium-scale enterprises are one of the motive powers of 

regional economic development. They have a number of advantages which 

allow considerable improving the social and economic situation in the 

region. In the article the features of the development of small and medium-

sized businesses in Ukraine regions, the basic features that characterize its 

current state, identified obstacles to its development. In a final part of 

article the basic directions of small and medium business development are 

shown in Ukraine. 

Keywords: small business, middle business, region, entrepreneurship, 

regulation, employment. 
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Подлужна Н. О. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна 

 

ДОКТРИНАЛЬНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В 

УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ 
 

Зроблено аналіз нормативно-правового забезпечення процесу 

формування економіки знань в Україні та її регіонах з акцентуванням 

уваги на доктринальних і концептуальних підходах на основі 

структурно-інформаційного та фасетного методів. Запропоновано 

пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання у 

напрямі розумного зростання в країні та регіонах. 

Ключові слова: економіка знань, регіональна політика, 

нормативно-правове забезпечення, доктрина, концепція, стратегії. 
 

Podluzhna N. 

Donetsk National Technical University, Ukraine 
 

DOCTRINAL AND CONCEPTUAL APPROACHES TO 
FORMATION OF THE ECONOMICS OF 

KNOWLEDGE IN UKRAINE AND ITS REGIONS 
The analysis of a normative-legal process that provides the formation 

of the economics of knowledge in Ukraine and its regions has been done; 

accentuations on doctrinal and conceptual approaches that are based on 
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the structural-informational and faceted methods are made. 

Recommendations of improving the normative-legal regulation in the 

direction of intelligent development in the country and its regions have been 

suggested. 

Keywords: knowledge economy, regional politics, normative-legal 

provision, doctrine, concept, strategies. 
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Дармограй О. В.  

Вінницький національний аграрний університет 
 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК 
ОСНОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

КРАЇНИ 
 

У статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням 

сутності регіональної продовольчої безпеки, виокремленням її 

особливостей, визначенням основних критеріїв та індикаторів оцінки. 

Проаналізовано поточний стан продовольчої безпеки Вінницької 

області через призму економічних показників діяльності підприємств 

харчової промисловості регіону. Встановлено, що рівень продовольчої 

безпеки в кожному регіоні визначається з урахуванням специфічних 
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особливостей: природно-кліматичних умов, соціально-економічного 

стану, стану агропромислового виробництва і продовольчого ринку. 

Доведено, що регіональні особливості визначають всю сукупність 

загроз і небезпек, які впливають не тільки на безпеку регіону, а й 

країни в цілому. 

Ключові слова: продовольча безпека, агропродовольчий сектор, 

продовольче забезпечення, продукти харчування, продовольство, 

стійкість. 

Darmohrai O. 

Vinnytsia National Agrarian University 

 

REGIONAL FOOD SECURITY AS A BACKGROUND 
OF THE SUSTAINABLE GROWTH OF THE 

ECONOMY OF UKRAINE 
 

The article deals with issues related to the definition of the essence of 

regional food security, the distinction of its features, the definition of the 

main criteria and indicators of assessment. The current state of food safety 

of Vinnytsia region is analyzed through the prism of economic indicators of 

activity of food industry enterprises of the region. It was established that the 

level of food security in each region is determined taking into account 

specific features: natural and climatic conditions, socio-economic status, 

the state of agricultural production and food market. It has been proved that 

regional features determine the whole set of threats and dangers that affect 

not only the security of the region, but also the country as a whole. 

Keywords: food security, agro-industrial sector, food provision, food, 

food supplies, security. 
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Ткаченко О. О. 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

У статті розкриті особливості формування внутрішнього 

механізму регулювання розвитку регіональних туристично-

рекреаційних комплексів. Проаналізовано механізми регулювання 

розвитку туристично-рекреаційних комплексів інших країн. 

Ключові слова: регіональний розвиток, туристично-

рекреаційний комплекс, туристична сфера, регулювання розвитку 

регіональних туристично-рекреаційних комплексів. 
 

Tkachenko O. 

East European University of Economics and Management 
 

PRECONDITIONS OF THE REGIONAL TOURIST 
AND RECREATIONAL COMPLEXES DEVELOPMENT  

The article deals with the peculiarities of the formation of regulation 

inner mechanism of the regional tourist and recreational complexes 

development.  Regulation mechanisms of tourist and recreational complexes 

of other countries have been analyzed.  

Keywords: regional development, tourist and recreational complex, 

regulation mechanism of the regional tourist and recreational complex. 
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УДК 332.133                                           JEL Classification J23, O15, R23 
 

Скібська К. О. 

Черкаський державний технологічний університет 

 

ОЦІНКА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ЗА 
ОСНОВНИМИ ЧИННИКАМИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 
Сформульовано основні чинники розвитку ринку праці, до яких 

було зараховано: збалансованість попиту і пропозиції праці; 

детінізація праці й заробітної плати; зменшення ризиків; довге і 

здорове життя населення; природний рівень безробіття; зростання 

рівня економічної активності; ефективна і продуктивна зайнятість; 

міграційна активність і мобільність населення. Здійснено оцінку ринку 

праці України за період 2007–2016 рр. за кожним з виокремлених 

чинників розвитку. За узагальненою оцінкою стану ринку праці 

України запропоновано напрями дій, спрямованих на його 

перспективний розвиток. 

Ключові слова: ринок праці, фактори розвитку, оцінка, 

населення, економічна активність, рівень безробіття.  

 

Skibskaya E. 

Cherkassy State Technological University 
 

EVALUATION OF THE LABOR MARKET OF 
UKRAINE IN TERMS OF THE MAIN FACTORS OF 

ITS DEVELOPMENT 
 

The main factors of the development of the labor market are 

formulated, which included: the balance of labor supply and demand; 

dethronement labor and salaries; risk reduction; long and healthy life of the 

population; natural rate of unemployment; increase in the level of economic 

activity; effective and productive employment; migration activity and 

mobility of the population. The estimation of the labor market of Ukraine for 

each of the identified development factors for the period of 2007–2016 was 

carried out. On the basis of a generalized assessment of the labor market 

situation in Ukraine, actions aimed at its future development are proposed. 

Keywords: labor market, development factors, evaluation, population, 

economic activity, unemployment level. 
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ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ СИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 

УДК 332.146.2            JEL Classification: R 130 

 

Сурай А. С. 

Черкаський державний технологічний університет 

 
КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТІВ 

(ПІДСИСТЕМ) ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА 
РЕГІОНУ 

 

У статті запропоновано авторський варіант структури 

ділового середовища регіону, що включає 7 компонентів (підсистем). 

Причому класичні складові (економічна, соціальна, політична, правова) 

доповнені все більш актуальними в період трансформаційних 

процесів – інституційною, інформаційною та екологічною. У статті  

розкрито ключові характеристики складових ділового середовища 

регіону. 

Ключові слова: ділове середовище регіону, бізнес-середовище, 

регіональний підхід, підсистема ділового середовища. 

 

Suray A. 

Cherkasy State Technological University 

 

KEY FEATURES OF COMPONENTS (SUBSYSTEMS) 
OF THE BUSINESS ENVIRONMENT OF THE 

REGION 
 

The article offers the author’s variant of the structure of the business 

environment of the region, which includes 7 components (subsystems). 

Moreover, the classical components (economic, social, political, legal), are 

completed by more and more relevant ones during the transformation 

processes - institutional, informational and environmental. The article 

describes the key features of the regional business environment. 

Keywords: regional business environment, business environment, 

regional approach, subsystem of business environment. 
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

УДК 334.72(477)     JEL Classification: D04, M21 
 

Фінагіна О. В., Проданова Л. В. 
Черкаський державний технологічний університет 

Котляревський О. В. 
ДП «Наукова спілка Донбасу» 

 

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО 
ВПЛИВУ НА МОТИВАЦІЮ  

ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

Запропоновано аналітичний інструментарій аналізу 

синергетичного ефекту регуляторного впливу на мотивацію до 

підприємництва в національній економіці. Синергетичний ефект 

різноманітних мотивуючих і демотивуючих факторів, що впливають 

на підприємницьку діяльність, а також різноманіття їхніх комбінацій 

в рамках національної економіки відстежено за регіонами країни. 

Ключові слова: мотивація, розвиток підприємницької діяльності, 

синергетичний ефект регуляторного впливу. 
 

Finagina О., Prodanova L. 
Cherkasy State Technological University 

Kotliarevsky O. 
Subsidiary company «Scientific union of Donbass» 

 

SYNERGETIC EFFECT OF REGULATORY 
INFLUENCE ON MOTIVATION FOR BUSINESS 

ACTIVITY IN ECONOMY OF UKRAINE 
 

An analytical tool for analysis of the synergistic effect of regulatory 

influence on the motivation to entrepreneurship in the national economy is 

proposed. The synergistic effect of various motivating and demotivating 

factors which influence entrepreneurial activity, as well as the variety of 

their combinations within the national economy, has been examined in the 

regions of the country. 

Keywords: motivation, development of entrepreneurial activity, 

synergistic effect of regulatory influence. 
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УДК 330.341.1(045)            JEL Classification: O390 
 

В. М. Бондаренко, О. П. Мудрик 

Вінницький торговельно-економічний інститут  

Київського національного торговельно-економічного університету 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

У статті досліджено питання розвитку інноваційної діяльності, 

проблеми, які виникають на шляху впровадження інновацій. Показано, 

що для забезпечення збалансованого розвитку регіонів необхідний 

перехід від експортно-сировинної моделі розвитку, що спирається на 

великі компанії сировинного ринку, до диверсифікації і модернізації 

економіки. Охарактеризовано інноваційну діяльність промислових 

підприємств України і вказані основні чинники, що сприяють 

зростанню ефективності інновацій. Розкрито хибні підходи до 

управління підприємствами та економікою країни за командно-

адміністративної системи господарювання, до яких належать 

вітчизняні підприємства із незадовільним рівнем інноваційного 

розвитку. Відзначено, що використання індустріальних парків є одним 

з найбільш ефективних інструментів промислового розвитку на 

інноваційній основі. 
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Ключові слова: інновації, організаційні структури, ринок 

інновацій, ефективність інновацій, інноваційний розвиток, 

підприємство, економічна діяльність. 

Bondarenko V., Mudrik O.  

Vinnitsa Trade and Economic Institute  

of Kyiv National Trade and Economics University 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 
ACTIVITY IN UKRAINE 

 

The article deals with the issues of development of innovation activity, 

problems arising on the way of introduction of innovations. It is shown that 

in order to ensure balanced development of regions, it is necessary to move 

from the export-raw material development model based on large companies 

of the raw material market to diversifying and modernizing the economy. 

The innovative activity of industrial enterprises of Ukraine is characterized 

and the main factors contributing to the growth of innovation efficiency are 

outlined. The false approaches to the management of enterprises and the 

economy of the country for the command-administrative system of 

management are disclosed, which include domestic enterprises with 

unsatisfactory level of innovation development. It is pointed out that the use 

of industrial parks is one of the most effective tools of industrial 

development on an innovative basis. 

Keywords: innovations, organizational structures, market of 

innovations, efficiency of innovations, innovation development, enterprise, 

economic activity. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНИХ 
ПРОЕКТІВ ТА ЇХНЯ ОПТИМІЗАЦІЯ 

 

Викладені результати дослідження життєвих циклів будівельних 

проектів на будівельних підприємствах України. На основі аналізу 

структури життєвого циклу будівельного проекту та окремих її 

складових встановлено співвідношення між основними 

характеристиками будівельного проекту, що забезпечують його 

ефективну реалізацію, зокрема здійснено аналіз робочого 

навантаження на різних етапах виконання будівельного проекту; 

здійснено аналіз можливостей впливу на вартість проекту на різних 

його етапах за принципами менеджменту вартості; запропоновано 

структурний підхід до контролю виконання будівельного проекту. 

Ключові слова: менеджмент, будівництво, проект, розробка, 

розвиток, робоче навантаження, управління витратами, контроль. 

 

Reznichenko A. 
Private High Educational Institution 

«Vinnitsia financial-economical university» 
 

MANAGEMENT AND OPTIMIZATION OF 
CONSTRUCTION PROJECTS DEVELOPMENT  

 

The results of the study of construction projects life cycles on the 

construction enterprises of Ukraine are presented. On the basis of analysis 

of the structure of the construction project life cycle and its separate 

components, the relationship between the main characteristics of the 

construction project, which ensures its effective implementation, are 

established, in particular: analysis of the workload at different stages of the 

construction project; analysis of possibilities of influence on the cost of the 

project at its various stages according to the principles of cost management 

is carried out; a structural approach to the control of the implementation of 

a construction project is proposed. 

Keywords: management, construction, project, operation, 

development, workload, cost management, control. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Обґрунтовано необхідність оцінки ефективності процесу 

формування персоналу промислового підприємства. Систематизовано 

показники оцінки ефективності процесу формування персоналу 

промислового підприємства за етапами його здійснення. Розроблено 

кількісні критерії ефективності здійснення кожного етапу процесу 

формування персоналу. 

Ключові слова: промислове підприємство, формування 

персоналу, оцінка, показники, ефективність, критерії.  
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Pridatko E. 

Donetsk National Technical University, Pokrovsk 
 

TOOLS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS  
OF THE PROCESS OF THE HUMAN RESOURCES 

FORMING OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

The necessity of estimation of process efficiency of the human 

resources formation of an industrial enterprise is grounded. The indicators 

of the evaluation of the process effectiveness of the human resources 

forming of an industrial enterprise at the stages of its implementation are 

systematized. Quantitative criteria for the effectiveness of the 

implementation of each stage of the process of staff development are 

developed. 

Keywords: industrial enterprise, personnel formation, valuation, 

indicators, efficiency, criteria. 
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ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА  
ТА СТРАХУВАННЯ 

 

УДК 336.7171 : 330.341.4 

JEL: G 000 – Financial Economics: General (includes Financial 

Intermediation in General) 
 

Іванилова О. А. 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ КІНЦЕВИХ 
ОРІЄНТИРІВ ПРОЦЕСУ БАНКІВСЬКОГО 

ІНЖИНІРИНГУ 
 

У статті запропонована система кінцевих орієнтирів процесу 

банківського інжинірингу. Виділено п’ять груп системи кінцевих 

орієнтирів, до яких зараховано: технологію створення нових 

банківських продуктів, технології обслуговування клієнтів, технології 

просування банківських продуктів на ринок, управління ризику та 

форми управління персоналом. 

Ключові слова: комерційний банк, інжиніринг у банку, нові 

технології, економічна ефективність. 

 

Ivanylova O. 
State Higher Educational Institution «University of educational 

management» National Academy of Educational Sciences of Ukraine  

 

RATIONALE OF THE SYSTEM OF FINAL 
OBJECTIVES IN THE PROCESS OF BANKING 

ENGINEERING 
 

The paper offers the system of final objectives for the banking 

engineering process. Five groups of the system of final objectives are given: 

the technology of creating new banking products, customer service 

technologies, technologies for promoting banking products to the market, 

risk management and personnel management forms. 

Keywords: commercial bank, bank engineering, new technologies, 

economic efficiency. 
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ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ  
НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ:  
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Досліджено та розкрито сутність і рівні податкового 

навантаження, його вплив на українську економіку, проаналізовано 

обсяг податкового навантаження в Україні, визначено основні шляхи 

зниження податкового тягаря. Досліджено методику підходів до 

визначення терміну «податкове навантаження». Визначено 

оптимальний рівень податкового навантаження для економічного 

розвитку країни. Проведено порівняльний аналіз з аналогічними 

показниками провідних країн світу. 

Ключові слова: державне регулювання, податкове 

навантаження, суб’єкт господарювання, фінансові ресурси, фінансове 

забезпечення. 

Shvets Yu., Harkusha O. 
Zaporizhzhya National University 

 

ESTIMATED TAX BURDEN ON BUSINESS 
ENTITIES ACTIVITY: CONTAMPORARY 

UKRAINIAN AND WORLD TRENDS 
 

The nature and the level of the tax burden, its impact on the Ukrainian 

economy have been investigated and disclosed; the amount of the tax 

burden in Ukraine has been analyzed; the main ways to reduce the tax 

burden have been investigated. This article examines the approaches to the 

definition of «tax burden». The optimum level of tax burden for the country 

economic development has been determined. The comparative analysis with 

the same characteristics of most developed countries has been done. 
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та страхування» Запорізького національного університету 

Дармограй О. В., к. е. н., доцент кафедри аграрного менеджменту 

Вінницького національного аграрного університету 

Іванилова О. А., к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, 

підприємництва і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПНУ 

Зінченко О. А., к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та 

туристичного бізнесу Дніпропетровського національного 

університету ім. Олеся Гончара 

Котляревський О. В., науковий співробітник ДП «Наукова спілка 

Донбасу», здобувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування 

Черкаського державного технологічного університету 

Мудрик О. П., асистент кафедри маркетингу та реклами Вінницького  

торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Пасічник Ю. В., д. е. н., професор кафедри фінансів Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Подлужна Н. О., к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна 

Придатько Е. М., здобувач ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет», м. Покровськ 

Проданова Л. В., д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та 

бізнес-адміністрування Черкаського державного технологічного 

університету 

Резніченко А. В., к. е. н., доцент кафедри менеджменту Приватного 

вищого навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний 

університет» 

Сарана Л. А., к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Східноєвропейського університету економіки і 

менеджменту  

Скібська К. О., аспірант кафедри менеджменту та бізнес-

адміністрування Черкаського державного технологічного 

університету 

Сурай А. С., к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнес-

адміністрування Черкаського державного технологічного 

університету  
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Ткаченко О. О., старший викладач кафедри туризму 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту 

Фінагіна О. В., д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та 

бізнес-адміністрування Черкаського державного технологічного 

університету 

Швець Ю. О., к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів,банківської 

справи та страхування Запорізького національного університету 

Шпак Л. О., д. е. н., доцент, ректор Східноєвропейського 

університету економіки і менеджменту 
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ПРО НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

051 «ЕКОНОМІКА» 
 

Набір до аспірантури Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту здійснюється відповідно до правил прийому, 

що розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2015 № 1556-VII (зі змінами); Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2016 року 

№ 1236, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 

2016 року за № 1515/29645; наказу МОН України від 06. 11.2015 

№ 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015 № 266»; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2016 № 261; Порядку організації набору 

та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, 

затвердженого наказом МОН України 01.11.2013 № 1541 (у 

редакції наказу МОН України від 11.12.2015 № 1272), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05 січня 2016 року за № 8/28138; наказу 

МОН України від 21.10.2016 № 1464л «Про ліцензування освітньої 

діяльності на третьому освітньо-науковому рівні». 

Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти Східноєвропейський університет 

економіки і менеджменту здійснює відповідно до отриманої ліцензії за 

спеціальністю 051 «Економіка». 

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється: 

 в аспірантурі Східноєвропейського університету економіки і 

менеджменту за очною (денною) або заочною формою навчання; 

 поза аспірантурою (для працівників, які професійно 

здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну 

діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому 

навчальному закладі). 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи 

(громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без 

громадянства, що проживають на території України на законних 

підставах), які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). 

Фінансування підготовки кадрів для громадян України та 

прирівняних до них осіб в аспірантурі здійснюється за рахунок 

коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема 
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за кошти грантів, які отримав Східноєвропейський університет 

економіки і менеджменту на проведення наукових досліджень, за якими 

передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора філософії). 
 

Строки та порядок прийому заяв та документів для вступу до 

аспірантури Східноєвропейського університету  
 

Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює 

приймальна комісія разом із відділом аспірантури 

Східноєвропейського університету у такі терміни: 
Етапи 

вступної кампанії 

Терміни вступної кампанії 

Денна, заочна Заочна 

Початок прийому заяв та  

документів 

01 серпня 2017 р. 01 серпня 2017 р. 

Закінчення прийому заяв 

та документів 

29 серпня 2017 р. 23 листопада 2017 р. 

Строки проведення  

вступних випробувань 

з 04 по 08 вересня 

2017 р. 

з 24 по 28 листопада 

2017 р. 

Оприлюднення 

рейтингового списку 

рекомендованих до 

зарахування 

Не пізніше  

11 вересня 2017 р. 

Не пізніше 

30 листопада 2017 р. 

Зарахування вступників Не пізніше 29 вересня 

2017 р. 

Не пізніше  

01 грудня 2017 р. 
 

Для вступу в аспірантуру у встановлені терміни вступники 

подають на ім’я ректора такі документи: 

1) заяву на ім’я ректора; 

2) копію диплома (разом з додатком до нього) магістра 

(спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності; 

3) список опублікованих наукових праць і винаходів (за 

наявності); 

4) рекомендацію Вченої ради відповідного університету 

(інституту) на наукову роботу (за наявності); 

5) сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів 

TOEFL, або International English Language Testing System, або 

сертифікат Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня 

B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 

аналогічного рівня) (за наявності); 

6) презентацію дослідницьких досягнень у вигляді реферату;  

7) дві фотокартки 30 х 40 мм. 

Паспорт та оригінали диплома про вищу освіту і додатка до 

нього, сертифікати на підтвердження знання англійської мови 

пред’являються вступником особисто. 
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Усі копії документів засвідчуються за оригіналами 

приймальною комісією/відділом аспірантури. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що 

виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до 

вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого 

вступника здійснюється у разі успішного складання ним вступних 

випробувань та прийняття Вченою радою Східноєвропейського 

університету рішення про визнання його диплому. 
 

Особливості організації прийому до аспірантури 
 

Для прийому вступників на здобуття ступеня доктора філософії 

відповідним наказом ректора створюється приймальна комісія. 

Для проведення конкурсного відбору при вступі до аспірантури 

приймальна комісія організовує прийом заяв і документів, вступні 

випробування, здійснює конкурсний відбір претендентів на зарахування. 

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали 

усі необхідні для вступу документи згідно з цими правилами прийому. 

Про допуск до складання вступних випробувань до аспірантури 

вступник повідомляється у тижневий термін. Оприлюднення списку 

осіб допущених до складання вступних випробувань здійснюється через 

офіційний веб-сайт Східноєвропейського університету. 

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до 

проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку 

з неподанням у встановлений строк документів або поданням їх після 

закінчення встановленого строку. 

Вступні випробування до аспірантури Східноєвропейського 

університету складаються з: 

1) вступного іспиту зі спеціальності у вигляді співбесіди (в обсязі 

програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної 

спеціальності) – ваговий коефіцієнт 0,5; 

2) вступного комбінованого іспиту з іноземної (англійської, 

німецької або французької) мови в установленому обсязі – ваговий 

коефіцієнт 0,25. 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської 

мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English 

Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language 

Assessment (на рівні не нижче рівня B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) звільняється від 

складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення 

результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим 

балом. 
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3) презентації дослідницьких досягнень у вигляді реферату з 

обраної спеціальності – ваговий коефіцієнт 0,25. 

Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за шкалою 

від 100 до 200 балів. 
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ЗАПРОШУЄМО АВТОРІВ ДО СПІВПРАЦІ 

 

У Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту 

видається фаховий журнал «Вісник Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту».  

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з 

економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 

21.12.2015). 

Науковий журнал «Вісник СУЕМ» друкує статті за такими напрямами:  

 економіка і організація,  

 фінанси, банківська справа та страхування,  

 інвестиції і ринок,  

  облік і оподаткування,  

 менеджмент і адміністрування,  

 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 трьох. 

Автори подають рецензію доктора наук з висновком «Стаття 

відповідає вимогам 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 

(50 грн). При бажанні співавтора мати окремий екземпляр додатково 

сплачується 100 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: ВНЗ «СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ» (у формі ТОВ), код 14204539 МФО 

322313, р/р 26006000001174 АТ «Укрексімбанк», вул. Н.-Левицького, 16,  

м. Черкаси, 18036 (призначення платежу: за друк статті, із зазначенням 

прізвища автора). 

mailto:journal3.suem@gmail.com
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Обов’язкові елементи статті: 

 УДК даної теми дослідження (зазначається у лівому кутку вгорі); 

 JEL Classification даної теми дослідження (зазначається у правому 

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, російською та англійською мовами); 

 ключові слова (не менше трьох та не більше восьми) українською, 

російською та англійською мовами; 

 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; 

 література (не більше десяти посилань на наукові джерела; 

посилання подаються по тексту у квадратних дужках; на кожне використане 

джерело, зазначене у розділі «література», по тексту повинно бути не менше 

одного посилання). 

Вимоги до оформлення статті: 

 редактор – Microsoft Word (розширення файлу doc або rtf); 

 формат редактора для формул – Microsoft Equation; 

 шрифт тексту – Times New Roman, 12 кегль; 

 інтервал між рядками – 1; 

 береги: лівий, правий, верхній, нижній – 4 см; 

 для рисунків та таблиць: шрифт – Times New Roman, 10 кегль, інтервал 

між рядками – 1; 

 рисунки, таблиці, діаграми створюються з використанням чорно-білої 

гами; кольорові графічні об’єкти, заливки та зноски не допускаються! 

 обсяг статті (зі списком використаної літератури, таблицями, схемами 

тощо) 8–13 сторінок формату А4; 

 матеріал статті оформлюється із зазначенням відповідних розділів; 

 бібліографічний опис у списку джерел наводиться у відповідності до 

вимог МОН України. 

За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої 

кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при 

оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не 

приймаються, не рецензуються та не повертаються автору. 

Адреса редакції: вул. Н.-Левицького, 16, Черкаси, 18036. 
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