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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

УДК:330.341.1:004.3:005:63      JEL Classification: F02; O13; Q16  
 

Фінагіна О. В., Чумаченко Ю. С. 

Черкаський державний технологічний університет 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
В СИСТЕМІ ЗНАНЬ СУЧАСНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНО-

ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
 

У статті висвітлено актуальність дослідження інформаційної 

інтеграції в питаннях стратегічного бачення перспектив розвитку 

інформаційного менеджменту. Обґрунтовано формування 

інформаційного менеджменту як нової системи знань, зокрема 

визначено його мету, об’єкт і завдання. Узагальнено бачення 

комплексу знань інформаційного менеджменту в його перспективній 

проекції. Показано системність розвитку інформаційного середовища 

з позиції прогресивних змін. Зазначено завдання теоретичного, 

методологічного та практичного характеру щодо розвитку 

інформаційної інтеграції як процесу й самостійного наукового 

напряму інформаційного менеджменту, а також наведено приклади 

впровадження інформаційної інтеграції у практичну діяльність у 

сфері АПК України. 

Ключові слова: інформаційна інтеграція, інформаційне 

суспільство, інформаційний менеджмент, інформатизація, аграрно-

промисловий комплекс. 
 

Finagina O., Chumachenko Y. 

Cherkasy State Technological University 
 

PERSPECTIVES OF INFORMATION INTEGRATION 
IN THE SYSTEM OF KNOWLEDGE OF MODERN 
INFORMATION MANAGEMENT: ACTUAL ISSUES 

OF DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL 
COMPLEX 
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The article highlights the relevance of the study of information 

integration in the strategic vision of the prospects for the development of 

information management. The formation of information management as a 

new knowledge system, in particular, its purpose, object and tasks, are 

defined. The vision of a complex of knowledge of information management 

in its perspective projection is generalized. The systematic development of 

the information environment from the standpoint of progressive changes is 

shown. The theoretical, methodological and practical problems concerning 

the development of information integration as a process and an independent 

scientific direction of information management are indicated. Also, 

examples of implementation of information integration into practical 

activities in the field of agroindustrial complex of Ukraine are presented. 

Keywords: information integration, information society, information 

management, informatization, agro-industrial complex. 
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Під впливом глобалізаційних процесів у останні десятиліття 

сформувався якісно новий тип маркетингу – глобальний маркетинг, 

що вимагає визначення дефініції «глобальний маркетинг», а також 

виокремлення його основних характеристик. Стаття присвячена 

актуальним проблемам формування й розвитку глобального 

маркетингу. На основі узагальнення теоретичних підходів було 

визначено поняття глобального маркетингу та глобальної 

маркетингової стратегії. Доведено, що в умовах фінансової кризи 

ефективно сформована маркетингова стратегія не просто дозволяє 

компанії «вижити», а й відкриває додаткові можливості для збуту 

продукції, нові канали оптимізації витрат, дає старт для роботи в 

новому перспективному напрямку.  

Ключові слова: бренд, глобальний маркетинг, маркетингова 

концепція, концепція глобального маркетингу. 
 

Andrienko M., Diachuk I. 

East European University of Economics and Management 
 

THE ROLE OF GLOBAL MARKETING STRATEGIES 
IN MODERN BUSINESS 

 

The new marketing type – global marketing – has developed over the 

last decades in conditions of globalization and the main issues are to define 

this term and to determine its main characteristics. Thе article focuses on 

the issues of the global marketing concept creation and development. Based 

on the generalization of theoretical approaches the essence of the global 

marketing and global marketing strategy has been defined. In terms of 

financial crisis well-built marketing strategy not merely allows the company 

to «survive», but also opens up additional opportunities for sales, new ways 

of cost optimization, gives the start to work in a new promising direction 

which was unnoticed in times of economic stability. In addition, the study 

has proved that the flexibility and ability to adapt to changing conditions 

and consumer habits are extremely important in times of recession.  

Keywords: brand, trade mark, global marketing, marketing concept, 

concept of global marketing. 
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ОБГРУНТУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ У 
МАРКЕТИНГОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

У статті розкриті етапи маркетингового дослідження на 

підприємстві із використанням аналітичних методів, які найбільшою 

мірою застосовуються на практиці підприємства і які спрямовані на 

пошук шляхів та напрямів просування товару на ринок. 

Ключові слова: маркетинг, ринок, кон’юнктура ринку, метод, 

продукція, товар, споживач. 
 

Degtyaryova L., Tereshchuk O. 
College of Economics and Law  
Vinnitsya Cooperative Institute 

 

A JUSTIFICATION OF ANALYTICAL METHODS IN 
THE MARKETING RESEARCH ON ENTERPRISES 

 

In the article the steps of marketing research on enterprises with the 

using of analytical methods have been defined. These methods are often 

applied during  an enterprise activity and they are used to search ways and 

directions of goods promotion on the market. 

Keywords: marketing, market, market conjecture, method, product, 

goods, consumer. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М. : Ось-89, 1993. 

80 с. 2. Ансофф И. Стратегическое управление : пер. с англ. М. : Экономика, 1989. 

358 с. 3. Івашина А. М. Інформаційна система підтримки маркетингової діяльності 

заводу // Регіональні перспективи. 2001. № 5–6 (18–19). С. 294–296. 4. Сакун Л. М. 

Модель удосконалення основного компоненту маркетингової політики // Регіональні 

перспективи. 2001. № 5–6 (18–19). С. 296–298. 5. Бутко А. Д., Заремба О. О. Моделі і 



 

Випуск 1 (24), 2018 

 

 
9 

методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. К. : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2008. 323 с. 

 
Дата надходження до редакції – 03.04.2018 р. 



Вісник Східноєвропейського університету  

економіки і менеджменту 

  
 

 

10 

 

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ ТА РЕГІОНАЛЬНА 

ЕКОНОМІКА 
 

УДК 332.1(045)      JEL Classification: P25, R11 

 

Сарана Л. А. 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

РЕГІОНАЛЬНІ КЛАСТЕРНІ ІНІЦІАТИВИ ЯК 
РУШІЙНА СИЛА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Визначено основні складові регіонального кластера, виявлено 

позитивний зв’язок між регіональним кластером, 

конкурентоспроможністю, продуктивністю та інноваційними 

можливостями підприємства. Досліджено вплив географічної 

концентрації та співробітництва підприємств на підвищення їхньої 

ефективності й продуктивності. Визначено взаємозалежність 

розвитку регіональних кластерів і зростання й розвитку регіону в 

цілому. 

Ключові слова: кластер, регіон, регіональний кластер, 

конкурентоспроможність, інновації, продуктивність. 
 

Sarana L. 
East European University of Economics and Management 

 

REGIONAL CLUSTER INITIATIVES AS THE 
ENGINE OF REGIONAL ECONOMY 

 

The basic components of the regional cluster are determined, the 

positive relation between the regional cluster of competitiveness, 

productivity and innovative capabilities of the enterprise is revealed. The 

influence of geographical concentration and cooperation of enterprises on 

the increase of their efficiency and productivity is investigated. The 

interdependence of development of regional clusters and growth and 

development of the region as a whole are determined. 

Keywords: cluster, region, regional cluster, competitiveness, 

innovations, productivity.  
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Сукач О. М. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 

Конкурентоспроможність економіки залежить від її 

інноваційного потенціалу. Інтенсифікація інвестиційної діяльності 

має важливе значення для здійснення структурної перебудови 

національної економіки з метою адаптації до конкурентних викликів у 

глобалізаційному розвитку. Стаття присвячена актуальній проблемі 

розвитку інвестиційного потенціалу України. Здійснено дослідження 

елементів інвестиційного потенціалу та їхній вплив на економічне 

зростання національної економіки. Обговорюються основні фактори, 

що визначають особливу важливість цієї проблеми, зокрема потреба у 

підвищенні темпів економічного зростання. 

Ключові слова: інвестиції, національна економіка, темпи 

розвитку, інвестиційний потенціал, інвестиційний клімат. 

 

Sukach O. 
East European University of Economics and Management 

 

INVESTMENT POTENTIAL OF THE NATIONAL 
ECONOMY 

 

The competitiveness of the economy depends on its innovative 

potential. The intensification of investment activities is essential to the 

implementation of urgent structural adjustment of national economy to 

adapt to the competitive challenges of the post-crisis world. The article is 

devoted to the actual problem of Ukraine investment potential development. 
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The article presents some elements of investment potential and their 

influence on the economic growth of national economy.  The main factors 

that determine the particular importance of this problem are discussed. The 

needs to increase the rate of economic growth are among them. 

Keywords: investments, national economy, rates of development, 

investment potential, investment climate. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ 
ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ 

 

Розкрито сутність впливу розвитку мережевої та цифрової 

форм економіки у регіонах на формування економіки знань в Україні. 

Визначено особливості знаннєвого розвитку регіонів України за 

рахунок різного рівня використання інформаційно-комунікаційних 

технологій суб’єктами господарювання. Встановлено тенденції 
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використання суб’єктами господарювання соціальних медіа та їхньої 

участі у електронній комерції. 

Ключові слова: економіка знань, регіон, мережева економіка, 

цифрова економіка, інформаційно-комунікаційні технології, суб’єкти 

господарювання. 
 

Podluzhna N. 

Donetsk National Technical University, Ukraine 
 

REGIONAL PERSPECTIVES OF FORMATION OF  
KNOWLEDGE ECONOMY IN UKRAINE 

 

The essence of the influence of the development of networked and 

digital forms of economies in the regions on the formation of the knowledge 

economy in Ukraine is revealed. Specific features of knowledge-based 

development of the regions of Ukraine are determined through the use of 

information and communication technologies by business entities. The 

trends in the use of social media by business entities and their participation 

in e-commerce have been established. 

Keywords: knowledge economy, region, network economy, digital 

economy, information and communication technologies, enterprises. 
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МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Проведено теоретичний аналіз існуючих методів прогнозування 

соціально-економічних процесів та визначено можливість їх 

застосування для прогнозування рівня регіональної економічної 

безпеки. У статті наведено обґрунтування доцільності застосування 

інтуїтивних методів (метод аналізу ієрархій, когнітивного аналізу), 

аналітичних методів та багатовимірних статистичних методів 

(канонічний аналіз, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз, метод 

головних компонент) при прогнозуванні регіональної економічної 

безпеки. У подальших дослідженнях доцільним є практичне 

застосування визначених методів прогнозування регіональної 

економічної безпеки із використанням спеціального програмного 

забезпечення 

Ключові слова: регіональна економічна безпека, інтуїтивні методи 

прогнозування, аналітичні методи, багатовимірних статистичних 

методів 
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METHODS OF FORECASTING OF  
REGIONAL ECONOMIC RESILIENCE  

 

In this article theoretical analysis of actual methods of forecasting of 

social and economic processes has conducted and possibility of their 

application to forecast the level of regional economic resilience has 

determined. The article deals with the grounds of applicability of the 

intuitive methods (the method of analytic hierarchy process, the method of 

cognitive analysis), analytical methods and multidimensional statistical 

methods (definitive analysis, cluster analysis, discriminant analysis, 

principal component analysis) to forecast regional economic resilience. It is 

useful to practise listed above methods of forecasting of regional economic 

resilience with the application of specially designed software for future 

research. 

Keywords: regional economic resilience, intuitive methods, analytical 

methods, multidimensional statistical methods. 
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СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ У РИНКОВИХ УМОВАХ 
 

У статті розкриваються теоретичні засади ринкового 

механізму, а саме теорія «невидимої руки ринку». Визначено, що 

фундаментальні ринкові поняття мають індивідуальний характер, а 

не колективний, що призводить до суттєвих теоретичних «прогалин» 

в ринковому механізмі. Визначено характер соціальної нерівності у 

світовому масштабі. Висвітлені  нові форми соціальної нерівності, які 

виникли в сучасних умовах України. 

Ключові слова: корисність, ціна, прибуток, соціум, ринкова 

рівновага, соціальна нерівність, монетарна бідність. 

 

Koval О. 

East European University of Economics and Management 
 

SOCIAL INEQUALITY IN MARKET CONDITIONS 
 

The article reveals the theoretical foundations of a market mechanism, 

namely, the theory of the «invisible hand of the market». It is determined 

that fundamental market concepts are individual, not collective. It leads to 

significant theoretical «gaps» in the market mechanism. The character of 

social inequality on the world scale is determined. New forms of social 

inequality that have emerged in the current conditions of Ukraine are 

highlighted. 

Keywords: benefit, price, profit, society, market balance, social 

inequality, monetary poverty. 
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІННОВАЦІЙ У ПРОЦЕСАХ 
КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

 

У статті визначено, що роль і місце інновацій у процесах 

кластероутворення носить дуалістичний характер: з одного боку, 

інновації є локомотивом розвитку процесів кластероутворення, з 

іншого – кластери – це природне середовище для розвитку інновацій. 

Визначено, що формування кластерної ініціативи за сучасних ринкових 

умов діяльності стейкхолдерів відбувається на базі отриманої 

інформації про найбільш актуальні тренди і нові технології. 

Розглянуто місце України в рейтингах інноваційності та проведено 

аналіз інноваційної діяльності підприємств, результати якого 

актуалізують формування інноваційних кластерів та визначають їх як 

пріоритетний і стратегічний напрям розвитку територій України. 

Доведено, що основним завданням формування кластерів сучасності є 

формування систем і кластерних архітектур на основі концепції 

відкритих або закритих інновацій, що дозволить створити ефективне 

бізнес-середовище, яке здатне швидко реагувати та 

пристосовуватися до мінливих ринкових умов. 

Ключові слова: процеси кластероутворення, регіон, інноваційна 

діяльність, відкриті інновації, закриті інновації, інноваційні кластери, 

тренди кластеризації. 
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ROLE AND PLACE OF INNOVATIONS IN THE 
PROCESSES OF CLUSTERING 

 

The article determines that the role and place of innovation in the 

processes of clusterization is dualistic: on the one hand, innovations are the 

engine of the development of clusterization processes; on the other hand, 

clusters are a natural environment for the development of innovations. It is 

determined that the formation of a cluster initiative in the current market 

conditions of the stakeholders is based on the information received on the 

most relevant trends and new technologies. The place of Ukraine in the 

ratings of innovations is considered and an analysis of innovation activity of 

enterprises is carried out, the results of which actualize the formation of 

innovative clusters and define them as a priority and strategic direction of 

the development of Ukrainian territories. It is proved that the main task of 

forming clusters of the present is the formation of systems and cluster 

architectures based on the concept of open or closed innovations, which will 

create an effective business environment that is capable of responding 

quickly and adapting to changing market conditions. 

Keywords: processes of clusterization, region, innovative activity, 

open innovations, closed innovations, innovative clusters, trends of 

clusterization. 
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Гріднєва Д. В. 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  
 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОБЛІКУ 
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Розглядаються проблеми теорії і практики обліку готової 

продукції та її реалізації. Зосереджується увага на понятійному 

апараті щодо процесу реалізації готової продукції та особливостях 

процесу реалізації в сучасних умовах господарювання виробничих 

підприємств. Пропонуються заходи з удосконалення обліку процесу 

реалізації готової продукції. 

Ключові слова: готова продукція, облік, реалізація, 

собівартість, дохід. 
 

Hridnieva D. 
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THEORY AND PRACTICE PROBLEMS OF 
FINISHED PRODUCT ACCOUNTING AND ITS 

IMPLEMENTATION  
 

The theory and practice problems of the finished product accounting 
and its implementation are studied. The attention is  focused on the 
conceptual apparatus of the process of the finished product and the features 
of the implementation process in the contemporary economy industrial 
enterprises. The measures to improve the accounting process of the finished 
product is offered. 

Keywords: finished goods, accounting, sales, cost, income. 
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ОБ’ЄДНАННЯ ЗВІТНОСТІ З ДОХОДІВ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО 

ВНЕСКУ 
 

У статті узагальнено досвід країн ЄС з формування та подання 

звітності з індивідуального прибуткового податку та соціальних 

внесків, проаналізовано законодавство України щодо обліку податку з 

доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску.  

Ключові слова: податок з доходів фізичних осіб, єдиний 

соціальний внесок, звітність, податкова звітність. 

Khil L., Bondarenko L. 

Kremenchug Flight College of the National Aviation University 
 

CONSOLIDATION OF REPORTING FROM THE 
INCOME OF PHYSICAL PERSONS AND A UNIFIED 

SOCIAL CONTRIBUTION 
 

The article summarizes the experience of the EU countries in the 

formation and submission of reports on individual income tax and social 

contributions, analyzes the legislation of Ukraine on accounting for 

personal income tax and aunified social contribution. 

Keywords: personal income tax, unified social contribution, reporting, 

tax reporting. 
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ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА  
ТА СТРАХУВАННЯ 
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РОЛЬ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ЕКОНОМІЦІ 
ДЕРЖАВИ НА ПРИКЛАДІ США 

 

Обґрунтована необхідність дослідження ринку цінних паперів, 

що полягає у розкритті процесів функціонування ринкових відносин у 

економіці держави, де основна увага приділяється зміні відсоткових 

ставок, вартості грошей та цінних паперів, кредитної політики 

комерційних банків тощо, які відображаються на економіці держави, 

на прикладі США. 

Ключові слова: цінні папери, акції, банки, фондовий ринок, 

економіка. 
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A ROLE OF THE SECURITIES MARKET IN THE 
STATE ECONOMY: THE CASE OF THE USA 

 

In the article the necessity of the research of securities market is 

justified. It implies to disclosure the processes of market relationship in the 

state economy where the main attention is paid to per cent discount change, 

cost of funds and securities, credit policy of commercial banks etc. which 

are reflected on the state economy – in the context of the USA. 

Keywords: securities, stocks, banks, market funds, economy. 
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МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
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Луцяк В. В., Ставська Ю. В., Головня О. М. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І ТАКТИКА 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕСТОРАННИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ: РОЗРОБЛЕННЯ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Обґрунтовано стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 

ресторанного підприємства на основі вивчення потреб та запитів 

споживачів. Запропоновано методичний підхід до створення 

функціональних харчових продуктів на основі розгортання функції 

якості. Запропоновано метод розробки функціональних харчових 

продуктів з горіху грецького. 

Ключові слова: інновації, ресторанне підприємство, стратегія, 

функціональний, продукт, створення. 
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INNOVATION ACTIVITY STRATEGIC PLANNING 
AND TACTICS IN RESTAURANT ENTERPRISES: 

FUNCTIONAL FOODSTUFF DEVELOPMENT 
 

Restaurant enterprise innovative development strategic priorities 

based on studying the consumer’s needs and demands are substantiated. 

The methodical approach to the functional food products creation based on 

the quality function deployment is proposed. The methods of functional 

walnut products development are proposed. 

Keywords: innovations, restaurant enterprise, strategy, functional, 

product, creation. 
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NETWORK DEVELOPMENT OF HOTEL INDUSTRY 
ENTERPRISES 

 

The article presents and substantiates the strategy of forming a hotel 

network as an integrated business structure consisting of six interconnected 

stages. It is proved that the activity of hotel chains is much more cost 

effective than the management of independent hotels, and has a number of 

significant advantages, among which the effect of scale of purchases is 

highlighted; cost savings for staff training; savings on promotional 

activities; use of a centralized reservation system; increase in the loading 

factor of hotel enterprises as a result of improving the hotel’s image, 

strengthening brand credibility and increasing consumer loyalty. 

Keywords: globalization, hotel, capitalization, personnel, enterprise, 

tourism. 
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МЕРЕЖЕВИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ 
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

У статті представлено й обґрунтовано стратегію формування 

мережі підприємств готельного господарства, яку репрезентовано у 

вигляді шести взаємопов’язаних елементів. Доведено, що діяльність 

мережі готельних господарств економічно ефективніша, ніж 

управління незалежними готелями, та має безліч переваг у об’єднанні, 
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серед яких виділені синергетичний ефект від масштабу закупівель; 

економія коштів на підвищенні рівня освіти персоналу; економія на 

рекламі бренду; використання единої структури бронювання; 

зростання туристичного попиту на мережу підприємств внаслідок 

підвищення іміджу готелю, посилення авторитету готелю та 

зростання туристичної лояльності. 

Ключові слова: глобалізація, готель, капіталізація, персонал, 

підприємство, туризм. 
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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 згідно із Законом 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 

за кошти грантів, які отримав Східноєвропейський університет 
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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 2018 р. 01 серпня 2018 р. 

Закінчення прийому заяв 

та документів 

29 серпня 2018 р. 23 листопада 2018 р. 

Строки проведення  

вступних випробувань 

З 04 по 08 вересня 

2018 р. 

З 24 по 28 листопада 

2018 р. 

Оприлюднення 

рейтингового списку 

рекомендованих до 

зарахування 

Не пізніше  

11 вересня 2018 р. 

Не пізніше 

30 листопада 2018 р. 

Зарахування вступників Не пізніше 29 вересня 

2018 р. 

Не пізніше  

01 грудня 2018 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. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами 

приймальною комісією/відділом аспірантури. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не розглядаються. 
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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. 

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 учених. 

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). 
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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. 

Відповідальний секретар журналу Дешевенко Людмила Петрівна, 

тел. (0472) 64-72-00 (внут. 101). 
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