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ІМІДЖ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ: АКТУАЛЬНІ 
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ТА 

ПОШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КОРПОРАТИВНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

 

Статтю присвячено актуальним питанням розвитку й 

удосконалення іміджу спортивних клубів України, залученню і 

просуванню найкращого світового досвіду менеджменту та 

корпоративної соціальної відповідальності. Окреслено наукові підходи 

до теоретичного обґрунтування й поширення категорії «імідж» в 

системі знань спортивного менеджменту. Надано авторське 

визначення категорії «імідж», окреслено особливості формування 

спортивного іміджу. Визначено проблемні зони і ключові конфлікти 

українських футбольних клубів, що стримують поширення 

інформаційних технологій в іміджевих проектах. Окреслено потребу в 

синергетичному поєднанні технологій корпоративної соціальної 

відповідальності та іміджевих заходів у системі стратегічних і 

тактичних заходів українського спорту. Обґрунтовано потенціал 

українського спорту в формуванні цільових синергетичних іміджевих 

та соціальних проектів.  

Ключові слова: імідж, іміджеві технології, соціальний 

менеджмент, корпоративна соціальна відповідальність, спорт. 
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IMAGE OF UKRAINIAN SPORTS: ACTUAL ISSUES 
OF THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE 

SYSTEM AND DISSEMINATION OF CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY TECHNOLOGIES 

 

The article is devoted to the topical issues of development and 

improvement of the image of sports clubs of Ukraine, attraction and 

promotion of the best world experience of management and corporate social 
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responsibility. The scientific approaches to theoretical substantiation and 

distribution of the category «image» in the system of knowledge of sports 

management are outlined. Author's definition of the category «image» is 

given, features of the formation of a sports image are outlined. The problem 

areas and key conflicts of Ukrainian football clubs, which restrain the 

spread of information technologies, are identified in image projects. The 

need for a synergistic combination of technologies of corporate social 

responsibility and image events in the system of strategic and tactical 

measures of Ukrainian sports is outlined. The potential of Ukrainian sports 

in forming the target synergetic image and social projects is substantiated. 

Keywords: image, image technologies, social management, corporate 

social responsibility, sport. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

 

У статті досліджено роль вищої освіти у становленні економіки 

знань. Окреслено коло проблем, які стримують розвиток 

національного простору вищої освіти. Наведено напрями 

удосконалення діяльності національних ЗВО в умовах новітніх 

суспільно-економічних викликів.  

Ключові слова: вища освіта, економіка знань, заклад вищої 

освіти, ринок освітніх послуг. 

 

Doronina O., Riazanov M. 

Vasyl’ Stus Donetsk National University 

 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HIGHER 
EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE IN 

CONDITIONS OF THE KNOWLEDGE ECONOMY 
FORMATION 

 

The article studies a role of higher education in the knowledge 

economy development. The recommendations on the improvement of 

national higher education institutions activity in conditions of modern 

socio-economic challenges have been offered.  

Keywords: higher education, knowledge economy, higher education 

institution, educational services market. 
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СТАНДАРТ ISO 45001 І ПЕРЕВАГИ ЙОГО 
ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

У статті проаналізовано головні відмінності між стандартами 

ISO 45001 та OHSAS 18001. Визначено переваги впровадження систем 

управління охороною здоров’я та безпекою праці за новим 

стандартом ISO 45001. Надано рекомендації щодо переходу на 

міжнародний стандарт з управління охороною праці.  

Ключові слова: ISO 45001, OHSAS 18001, міжнародний 

стандарт, британський стандарт, система управління, охорона 

здоров’я, безпека праці, ризик-орієнтований підхід, структура 

високого рівня, сертифікація. 
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ISO 45001 AND BENEFITS OF ITS 
IMPLEMENTATION 

 

The article analyzes the main differences between ISO 45001 and 

OHSAS 18001 standards. It describes the benefits of implementing 

management systems of occupational health and safety compliant with the 

new standard ISO 45001. The author gives recommendations on switching 

over to the new international standard for occupational safety management.  

Keywords: ISO 45001, OHSAS 18001, international standard, British 

standard, management system, health care, occupational safety, risk-based 

approach, high-level structure, certification. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ СФЕРИ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОБУДОВА МОДЕЛІ 
ЇХНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УРАХУВАННЯМ 

ІНТЕРЕСІВ ЇХНЬОГО СПОЖИВАЧА 
 

У статті досліджено інституційне та інституціональне 

середовище сфери житлово-комунальних послуг. Дано визначення 

поняття «інституційне середовище та інституціональне середовище 

сфери житлово-комунальних послуг», окреслено його основні 

інституції та інститути з урахуванням інтересів споживачів, 

побудована модель взаємодії інституціонального та інституційного 

середовищ сфери житлово-комунальних послуг. 

Ключові слова: інституційне середовище сфери житлово-

комунальних послуг, інституціональне середовище сфери житлово-

комунальних послуг, інституціональна пастка, мета функціонування 

сфери житлово-комунальних послуг, права споживачів, модель 

взаємодії інституціонального та інституційного середовищ сфери 

житлово-комунальних послуг. 
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THE INSTITUTES AND INSTITUTIONAL 
ENVIRONMENTS OF HOUSING SERVICES, 
CONSTRUCTION OF A MODEL OF THEIR 
INTERACTION TAKING INTO ACCOUNT 

CONSUMER INTERESTS 
 

The institutes and institutional environments of housing services are 

investigated in this article. The definition of the concept of «institutes and 

institutional environment of housing and communal services», outlines its 

main institutes and institutions, taking into account consumers' interests, 

built a model of interaction institutes and institutional among the sphere of 

housing services. 

Keywords: institutes environment of the sphere of housing services, 

institutional environment of the sphere of housing services, institutional 

trap, purpose of functioning of the sphere of housing services, consumer 

rights, model of interaction of the institutes and institutional environments 

of housing services. 
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ПОКАЗНИКИ ТА ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ 
ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ 

БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ 
 

У статті проведено дослідження індикаторів, які 

відображають співвідношення тіньової економіки та офіційної 

економіки. Здійснено розрахунок показників економічної безпеки 

України в аспекті її демографічної складової. 

Ключові слова: тіньова економіка, індикатори тінізації 

економіки, розрахунок показників, економічна безпека. 
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WAYS TO REDUCE THE SHADOW ECONOMY IN 
UKRAINE 

 

The paper studied the indicators reflecting the ratio of the shadow 
economy to the formal economy. The calculation of economic security 
indicators in Ukraine in the aspect of its demographic component. 

Keywords: shadow economy, shadow economy indicators, the 
calculation of indicators, economic security. 
 
 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2012:0225:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2012:0225:FIN
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


Вісник Східноєвропейського університету  

економіки і менеджменту 

  
 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Методичні рекомендації розрахунку рівня тіньової економіки : затв. Наказом 

Міністерства економіки України від 18.02.2009 № 123 [Електронний ресурс]. Режим 

доступу : www.me.gov.ua (дата звернення: 17.06.2018). 2. Методичні рекомендації 

щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : затв. Наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (дата 

звернення: 17.06.2018). 3. Костин А. В. Опыт измерения теневой экономики в 

западной литературе // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2011. 

Том 11. Выпуск 4. С. 33–43. 4. Методологічний коментар // Бюлетень Національного 

банку України. 2012. № 10. 191 с. 5. Регіональна методика нормування питомих 

витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві Харківської 

області. Х., 2012. 185 с. 6. Россолов П. Г. Основные подходы к определению доли 

теневого сектора в экономике // Terra economicus. 2011. Том 9. № 3. С. 43–47. 

7. Харазішвілі Ю. М. Методологічні підходи до оцінки рівня економічної безпеки 

країни // Наука та наукознавство. 2014. № 4. С. 44–58. 8. Tanzi V. The Underground 

Economy in the United States: Annual Estimates, 1930–1980 // IMF-Staff Papers. 1983. 

Vol. 30 (2). Р. 283–305. 9. Офіційний сайт Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. 

 
Дата надходження до редакції – 06.03.2019 р. 

 

 

УДК 64.031.42:64.031.6                                         JEL Classification: D14 
 

Габрелян А. Ю. 
Київський міжнародний університет 

Колесник М. І.  
Вовчанська РДА 

 
АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ 
 

У роботі здійснюється аналіз доходів і витрат домогосподарств 

України. Визначається динаміка зміни грошових коштів 

домогосподарств. Розкривається структура доходів і витрат 

домогосподарств України. Всі показники приводяться і аналізуються 

за часовий проміжок з 2000 року по 2017 рік. 

Ключові слова: домогосподарство, фінанси домогосподарств, 

доходи домогосподарств, витрати домогосподарств. 
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INCOME ANALYSIS AND HOUSEHOLD EXPENSES 

OF UKRAINE 
 

This paper analyzes the income and expenses of households in 

Ukraine. The dynamics of changes in household cash is determined. The 

structure of incomes and expenses of households in Ukraine is revealed. All 

indicators are given and analyzed for the time period from 2000 to 2017. 

Keywords: household, household finance, household income, 

household expenses 
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ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ВИКОРИСТАННЯ 
ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
 

Доведено, що впливовість використання потенціалу кластерної 

політики в процесах забезпечення сталого розвитку регіонів 

визначається здатністю задовольняти інтереси вигодоотримувачів – 

держави, бізнесу і населення. Визначено, що розробка  концептуальних 

засад використання потенціалу кластерної політики в 

організаційному забезпеченні територій сприятиме виявленню 

стратегічних ніш сталого розвитку регіону та дозволить 

гармонізувати економічні інтереси в парадигмі відносин «влада – 

населення – бізнес». Окреслено можливості кластерів у стимулюванні 

сталого розвитку регіонів, що дозволило рекомендувати кластерну 

політику як системне бачення, механізм підтримки держави та 

регіонів, кластерів і кластерних ініціатив у процесах забезпечення 

сталого розвитку територій. Згруповано й систематизовано 

економічні інтереси використання потенціалу кластерної політики у 

забезпеченні сталого розвитку регіонів. 

Ключові слова: процеси кластероутворення, регіон, економічні 

інтереси, кластерна політика, сталий розвиток, інноваційна 

діяльність, потенціал кластерної політики. 
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ECONOMIC INTERESTS USING THE POTENTIAL 
OF CLUSTER POLICY IN ENSURING SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE REGIONS 
 

It is proved that the influence of the use of the potential of cluster 

policy in the processes of ensuring sustainable development of regions is 

determined by the ability to satisfy the interests of the beneficiaries - the 
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state, business and the population. It is determined that the development of 

conceptual foundations for using the potential of cluster policy in the 

organizational provision of territories will help to identify strategic niches 

of sustainable development of the region and will allow to harmonize 

economic interests in the paradigm of the relations «power – population – 

business». The possibilities of clusters in stimulating the sustainable 

development of regions were determined, which allowed to recommend 

cluster policy as a system vision, a mechanism for supporting the state and 

regions, clusters and cluster initiatives in the processes of sustainable 

development of territories. The economic interests of using the potential of 

cluster policy in ensuring sustainable development of regions are grouped 

and systematized. 

Keywords: clustering processes, region, economic interests, cluster 

policy, sustainable development, innovation activity, potential of cluster 

policy. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНО-КЛАСТЕРНОГО 
ХАРАКТЕРУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ впливу 

процесів кластероутворення на регіональний ринок праці та розробці 

організаційно-економічних засад досягнення тенденцій розвитку 

регіонального ринку праці на основі поширення процесів 

кластероутворення в регіоні. Обґрунтовано напрями впливу соціальних 

складових на результативність процесів кластероутворення. 

Ключові слова: кластер, кластероутворення, ринок праці, 

регіональний розвиток. 
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PERSPECTIVES OF INNOVATION-CLUSTER 
CHARACTER OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE 

ECONOMY OF REGIONS OF UKRAINE 
 

The article is devoted to the study of the theoretical foundations of the 

influence of the formation of clusters on the regional labor market and the 

development of organizational and economic principles for the achievement 

of trends in the development of the regional labor market on the basis of the 

spread of cluster formation processes in the region. The directions of 

influence of social components on efficiency of cluster formation processes 

are substantiated. 

Keywords: cluster, cluster formation, labor market, regional 

development. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Фінагіна О. В. Ринкова трансформація в регіоні: особливості розвитку та 

діагностування : монографія. Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2005. 228 с. 2. Соціально-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83


 

Випуск 1 (26), 2019 

 

економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь 

/ за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика. К. : 

ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с. 3. Манн Р. В. Особливості інформаційного 

забезпечення соціалізації регіонального управління // Стратегія і механізми 

регулювання промислового розвитку : зб. наук. пр. Донецьк : ІЕП НАНУ, 2013. 

С. 377-388. 4. Яценко О. В., Скібська К. О., Будулатій В. С. Соціалізація процесів 

кластероутворення: новітні підходи до формування позитивного іміджу регіонів 

України // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної 

інтеграції. 2018. № 29 (18). С. 97–102. 5. Солоха Д. В., Скібська К. О. Визначення 

шляхів кластеризації будівничого сектора України // Проблеми та перспективи 

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць 

Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». Т. XVI, вип. 

296. Ч. 2. Маріуполь :  ДонДУУ, 2015. С. 18–28. 6. Сталий розвиток промислового 

регіону: соціальні аспекти : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк 

та ін. Донецьк, 2012. 534 с. 7. Скібська К. О. Розвиток регіональних ринків праці в 

умовах інформаційної економіки // Вісник Донецького національного університету: 

Серія В. Економіка і право. Вінниця, 2015. № 1. С. 313–318. 
 

Дата надходження до редакції –  10.02.2019 р. 

 

 

УДК 332.1              JEL Classification: F02, F15, R12 
 

Буряк Є. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 
 

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ЗНАНЬ 
РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРІЯ ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ  
 

Статтю присвячено актуальним питання розвитку системи 

знань сучасного регіонального менеджменту. Окреслено й 

обґрунтовано складність та інтегрованість процесів, що формують 

майбутню модель економіки України. Обґрунтовано перспективи 

майбутньої моделі кластерної економіки з позиції змін у світовому 

ринковому просторі. Виокремлено самостійність і пріоритетність 

процесів регіональної кластеризації в економіці України. 

Проаналізовано перспективні напрями аналітичних досліджень щодо 

кластерних утворень та інтеграційних процесів в регіонах України. 

Обґрунтовано етапи формування системи знань кластерної економіки 

з урахуванням і залученням аналітичних досліджень. Наведено 

перспективне бачення каналів поширення і задоволення реальних 

потреб у аналітичних дослідженнях регіональної кластеризації. 

Ключові слова: регіональний менеджмент, інтеграційні процеси, 

кластерний аналіз, регіон. 
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INTEGRATION PROCESSES IN THE SYSTEM OF 
KNOWLEDGE OF REGIONAL MANAGEMENT: 
THEORY AND METHODOLOGY OF CLUSTER 

ANALYSIS 
 

The article is devoted to the actual issue of development of the 
knowledge system of modern regional management. The complexity and 
integrity of the processes shaping the future model of the Ukrainian 
economy are substantiated and substantiated. The prospects of the future 
model of the cluster economy from the point of view of changes in the world 
market space are substantiated. The independence and priority of processes 
of regional clusterization in the Ukrainian economy are singled out. The 
perspective directions of analytical researches concerning cluster 
formations and integration processes in the regions of Ukraine are 
analyzed. The stages of formation of the knowledge system of the cluster 
economy with the consideration and attraction of analytical researches are 
grounded. The perspective view of distribution channels and satisfaction of 
real needs in analytical studies of regional clusterization is given. 

Keywords: regional management, integration processes, cluster 
analysis, region. 
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ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 

УДК: 631.151.2:631.17   JEL Classification: M11, М15 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ 
БІЗНЕСОМ: СТРАТЕГІЧНЕ, ТАКТИЧНЕ ТА 

ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

У дослідженні здійснено спробу розглянути ключові теоретичні 

положення управління власним бізнесом. Систематизовано зміст 

процедури і фази управління бізнесом. Розглянуто сучасні підходи до 

визначення місії та бізнес-цілей підприємства. Вивчено підходи до 

планування бізнесу. 

Ключові слова: малий бізнес, середній бізнес, управління 

бізнесом, планування. 
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THEORETICAL BASIS OF MANAGEMENT BY OWN 
BUSINESS: STRATEGIC, TACTICAL AND 

OPERATIVE PLANNING 
 

In this study an attempt was made to consider the key theoretical 

aspects of managing own business. The content of the procedure and phases 

of business management is systematized. Modern approaches to defining the 

mission and business objectives of the enterprise are considered. The 

approaches to business planning are studied. 

Keywords: small business, middle business, business management, 

planning. 
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ФІНАНСОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В БІЗНЕС-
СТРУКТУРАХ: СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЛОВОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

У статті вивчено теоретичні основи фінансового менеджменту 

з позиції врахування сучасних пріоритетів розвитку ділового 

середовища. Сформульовано ключові питання та напрями фінансового 

менеджменту бізнесу. Запропоновано систематизацію основних 

функцій фінансового менеджменту в сучасному діловому середовищі. 

Класифіковано стратегічні завдання та принципи управління 

фінансами сучасної бізнес-структури. Окреслено окремі аспекти, які 

слід враховувати під час розробки системи управління фінансами. 

Запропоновано правила роботи з ризиками фінансового характеру. 

Ключові слова: фінансовий менеджмент, бізнес-структура, 

ділове середовище. 
 

Pavlovska A., Durytskyi M., Lapinskyi O. 
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FINANCIAL ADMINISTRATION IN BUSINESS 
STRUCTURES: MODERN PRIORITIES OF 

BUSINESS ENVIRONMENT 
 

The article analyzes the theoretical foundations of financial 

management from the standpoint of taking into account the modern 

priorities of business environment development. The key questions and 

directions of financial management of business are formulated. The 

systematization of the main functions of financial management in the 

modern business environment is proposed. The strategic tasks and 

principles of financial management of the modern business structure are 

classified. Some aspects that should be taken into account when developing 

a financial management system are outlined. The rules of dealing with 

financial risks are proposed. 

Keywords: financial management, business structure, business 

environment 
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ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ КРАЇНАМИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

У дослідженні розглянуто теоретичні основи функціонування 

малого та середнього бізнесу з позиції створення сприятливого бізнес-

середовища, формування стратегії для полегшення адаптації 

підприємств до нових вимог щодо конкурентоспроможності, 

євроінтеграційних процесів. Стаття містить законодавче визначення 

малого та середнього бізнесу в європейському законодавстві. 

Систематизовано стрижневі програми підтримки малого та 

середнього бізнесу, які використовуються країнами-членами 

Європейського Союзу. 

Ключові слова: малий бізнес, середній бізнес, підтримка 

розвитку, Європейський Союз. 
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SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL 
AND MEDIUM BUSINESS BY THE EUROPEAN 

UNION 
 

The research examines the theoretical foundations of the functioning 

of small and medium-sized businesses from the point of view of creating a 

favorable business environment, the formation of a strategy to facilitate the 

adaptation of enterprises to new requirements for competitiveness, 

European integration processes. The article contains a legislative definition 

of small and medium-sized businesses in European law. The core support 

programs for small and medium-sized businesses used by the member states 

of the European Union are systematized. 
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Keywords: small business, middle business, development support, 

European Union. 
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РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ 

УКРАЇНИ 
 

У статті вивчено теоретичні основи малого та середнього 

бізнесу з позиції розуміння його дефініції, розглянуто погляди сучасних 

вітчизняних та зарубіжних науковців на його визначення, враховано 

законодавче визначення такого бізнесу. Узагальнено та 

систематизовано визначення малого та середнього бізнесу в 

європейському законодавстві. Систематизовано стрижневі 

положення щодо функціонування малого та середнього бізнесу в 

історичній перспективі. Окреслено перспективи малого та середнього 

бізнесу в Україні в умовах активних євроінтеграційних прагнень. 

Ключові слова: малий бізнес, середній бізнес, розвиток, 

євроінтеграція. 
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DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
BUSINESS IN THE CONDITIONS OF THE 

EUROPEAN INTEGRATION PLANTS OF UKRAINE 
 

The article examines the theoretical foundations of small and medium-

sized businesses from the standpoint of understanding its definition, reviews 

the views of modern domestic and foreign scientists on its definition, takes 

into account the legal definition of such a business. The definition of small 

and medium-sized businesses in the European legislation is generalized and 

systematized. The core provisions concerning the functioning of small and 

medium business in the historical perspective are systematized. The 

prospects of small and medium business in Ukraine under the conditions of 

active European integration aspirations are outlined. 

Keywords: small business, middle business, development, 

eurointegration. 
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ІННОВАЦІЯ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-
СЕРЕДОВИЩІ ТА ЇЇ НАУКОВЕ ТРАКТУВАННЯ 

 

В дослідженні розкрито теоретичні основи інновацій з позиції 

врахування сучасних пріоритетів розвитку бізнес-середовища. 

Сформульовано різницю і зв’язок між інноваціями і винахідництвом і 
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важливий вплив інноваційної теорії на підприємстві. Розглянуто та 

систематизовано визначення дефініції «інновація» у працях 

закордонних і вітчизняних науковців. Визначено основні потоки 

інноваційних джерел. Систематизовано погляди науковців на 

формулювання принципів і типів інновацій. Запропоновані основні 

напрямки інновацій у сучасному бізнес-середовищі.  

Ключові слова: інновація, бізнес-середовище, інноваційний 

менеджмент.  
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INNOVATION IN THE MODERN BUSINESS 
ENVIRONMENT AND ITS SCIENTIFIC TRAINING 

 

The research reveals the theoretical foundations of innovation from 

the standpoint of taking into account the modern priorities of business 

environment development. The difference and connection between 

innovations and inventions and the important influence of innovation theory 

on the enterprise are formulated. The definition of innovation definition in 

the works of foreign and domestic scientists is considered and systematized. 

The main streams of innovative sources are determined. The views of 

scholars on the formulation of principles and types of innovations are 

systematized. The main directions of innovations in the modern business 

environment are offered. 

Keywords: innovation, business environment, innovative management. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ 

В УКРАЇНІ 
 

Сучасні реалії соціального захисту населення вимагають 

побудови дієвих механізмів забезпечення пенсійних виплат незалежних 

від бюджету. У статті проаналізовано проблеми вітчизняної 

пенсійної системи, здійснена оцінка рівня соціального захисту 

пенсіонерів. В умовах сьогодення дієвим механізмом збільшення рівня 

життя пенсіонерів є розвиток недержавного пенсійного забезпечення. 

У статті виконано аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів 

України за 2014–2018 рр., виявлено ключові проблеми, що 

перешкоджають розвитку їхньої діяльності. Особлива увага 

приділяється перспективам приватного сектору пенсійного 

забезпечення як у світлі реалізації державних реформ, так і в 

перспективі впровадження в майбутньому. Визначено пріоритетні 

напрямки розвитку недержавного пенсійного забезпечення. 

Ключові слова: пенсійний фонд, реципієнт, соціальні виплати, 

недержавне пенсійне забезпечення, страхування, пенсія, пенсійні 

контракти, пенсійні активи. 
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MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF NON-
STATE PENSION INSURANCE IN UKRAINE 

 

The pension system and the level of social security in Ukraine 

pensioners are analyzed. Currently no effective mechanism for increasing 

the standard of living of retirees seem development of private pension 

provision. The article analyzes the activities of non-state pension funds of 

Ukraine in 2014–2018, identifies key problems that impede the development 

of their activities. Special attention is paid to the future prospects of the 

private pension sector in the light of both the reforms already carried out by 
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the state and those that are only being discussed for future implementation. 

The article examines the elements of pension technology and defines 

directions in the development of non-state pension insurance. 

Keywords: pension fund, recipient, social payments, non-custodial 

pension security, insurance, pensions, pension contracts, pension assets. 
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https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-nederzhavnoho-pensiinoho-

zabezpechennia-Ukrainy.html. 
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АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Одним із найважливіших атрибутів сучасної держави є суспільні 

фінанси. У даному контексті фінансова політика держави є 

елементом, який унормовує процес управління суспільними фінансами, 

визначає його результаторієнтованість. Саме від ефективності 

використання інструментарію фінансової політики залежать темпи 

економічної та соціальної динаміки країни, розвиток підприємницької 

ініціативи і, в кінцевому результаті, добробут населення. 

Фінансова політика є ключовим елементом державної політики 

соціально-економічного розвитку. Її можна визначити як сукупність 

цілеспрямованих заходів у сфері суспільних фінансів, яку реалізують 

компетентні органи державної влади з метою забезпечення 

стабільного економічного та соціального розвитку суспільства. 

Дієздатність фінансової політики залежить від ефективної 

діяльності держави на кожному етапі, правильності ухвалених 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.pfu.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2581-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
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рішень. Її формування починається з чіткого визначення цілей і 

постановки обґрунтованих завдань.  

Ключові слова: фінансова політика, реалізація фінансової 

політики, інструментарій фінансової політики, кризові явища, 

фіскальна та боргова складова фінансової політики, показники 

ефективності реалізації заходів фінансової політики. 
 

Dudchenko N. 
Cherkasy State Technological University 

 

ANALYTICAL APPROACHES TO THE EFFICIENCY 
OF IMPLEMENTATION OF UKRAINE’S FINANCIAL 

POLICY 
 
One of the most important attributes of a modern state is public 

finances. In this context, the financial policy of the state is an element that 

normalizes the process of managing public finances, determines its result 

orientation. The economic and social dynamics of the country, the 

development of the entrepreneurial initiative and, ultimately, the well-being 

of the population depend on the effectiveness of the use of financial policy 

instruments. 

Financial policy is a key element of state socio-economic development 

policy. It can be defined as a set of purposeful measures in the field of 

public finances implemented by the competent public authorities in order to 

ensure the stable economic and social development of society. 

The ability of financial policy depends on the effective activity of the 

state at each stage, the correctness of the decisions taken. Its formation 

begins with a clear definition of goals and setting of reasonable tasks. 

Keywords: financial policy, financial policy implementation, financial 

policy toolkit, crisis phenomena, fiscal and debt component of financial 

policy, indicators of effectiveness of implementation of financial policy 

measures. 
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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 2019 р. 01 серпня 2019 р. 

Закінчення прийому 

заяв та документів 

29 серпня 2019 р. 23 листопада 

2019 р. 

Строки проведення  

вступних випробувань 

З 03 по 06 вересня 

2018 р. 

З 24 по 28 

листопада 2019 р. 

2018 р. Оприлюднення 

рейтингового списку 

рекомендованих до 

зарахування 

 

Не пізніше  

11 вересня 2019 р. 

Не пізніше 

30 листопада 

2019 р. 

Зарахування вступників Не пізніше 30 

вересня 

2018 р. 

Не пізніше  

01 грудня 2019 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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