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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

УДК 378.147        JEL Classification: I21: J25 

 

Савченко С. О., Лисенко А. В. 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВНЗ 

 

У статті представлено організацію дистанційного навчання у 

Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту. 

Розглядаються особливості організації дистанційного навчання для 

іноземних студентів. Визначено базові поняття електронних освітніх 

ресурсів, їхнє місце та функції у навчальному процесі. Наведено опис 

основних підходів щодо уніфікації і формалізації навчального 

матеріалу в електронному навчальному курсі, розглянуто процес 

створення та структуру електронного навчально-методичного 

комплексу дисципліни. 

Ключові слова: дистанційне навчання, електронний освітній 

ресурс, електронна освіта, електронний навчально-методичний 

комплекс дисципліни, система дистанційного навчання, дистанційний 

курс, електронний навчальний курс, інформаційно-освітнє середовище. 

 

Savchenko S., Lysenko A. 

East European University of Economics and Management 

 
SPECIAL ASPECTS OF ONLINE TEACHING 
PROCESS ORGANISATION FOR FOREIGN 

STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS 

 

The organization of online teaching process in East European 

University of Economics and Management is represented in this article. The 

special aspects of online teaching process for foreign students are shown. 

Fundamental concepts of online educational resources, their place and 

functions in the teaching process are determined. The description of main 

approaches to harmonization and formalization of learning material in an 
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online educational course is given. The process of creation and the 

structure of DE package for a course are analyzed.  

Keywords: online learning, online educational resource, E-education, 

DE package for a course, online learning system, E-course, online 

educational course, information and education environment.  
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Метою статті є дослідження історичного розвитку наукових 

теорій з питань економічної кризи та з’ясування ролі освітньої 

діяльності у подоланні наслідків економічних криз. Поруч з 

негативними наслідками економічної кризи виявлено й позитивні 

тенденції (сприяння інноваційній та підприємницькій активності, 

наступне піднесення економіки тощо). Визначено, що серед сучасних 

антикризових інструментів найбільш успішними у практиці західних 

країн є кластерні ініціативи, що підтримують форми кооперації між 

підприємствами, державним сектором та іншими інституціями. 

Фінансова освітня діяльність є також одним із дієвих антикризових 

інструментів. Запропоновано активізувати державну підтримку 

використання кластерного підходу (в тому числі й в освітній 

діяльності) та заходів забезпечення належного рівня фінансово-

економічної грамотності різних вікових груп населення країни. 

Ключові слова: економічна криза, фінансова грамотність, 

кластери, антикризові інструменти. 

 

Odintsov М. 
Kremenchug National University named after Mikhail Ostrogradsky 

Odintsova T. 
East European University of Economics and Management 

 

ECONOMIC CRISIS AND THE ROLE OF 
EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE PROCESS OF 

ITS OVERCOMING 
 

The article is to study the historical development of scientific theories 

on the economic crisis and clarify the role of education in overcoming the 

economic crisis. Besides the negative effects of the economic crisis there are 

positive trends (promoting innovation and entrepreneurial activity, 

following economic growth, etc.). It is determined that among the current 

anti-crisis tools the most successful ones in the practice of Western 

countries are cluster initiatives that support the forms of cooperation 

between businesses, the public sector and other institutions. Financial 

education activity is also one of the most effective anti-crisis instruments. It 

was offered to intensify the state support for the use of the cluster approach 

(including within educational activities) and steps to ensure an appropriate 

level of financial and economic literacy of different aged groups of the 

country’s population. 

Keywords: economic crisis, financial literacy, clusters, anti-crisis 

tools. 
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ В 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ РЕГІОНУ 
 

У статті розглянута нормативно-правова база, що регулює 

процеси трансферу та комерціалізації інтелектуальних продуктів в 

Україні, яка на сьогодні формується й розвивається в межах сучасних 

викликів трансформаційного періоду. 

Розглянуто проекти з розвитку трансферу та комерціалізації 

інтелектуальних продуктів в Україні, що дозволяє стверджувати про 

необхідність систематизації й удосконалення методик оцінки 

економічної ефективності управління комерціалізацією в 

підприємницьких структурах регіону. Визначено, що рекомендовані 

Державним комітетом України з питань науки, інновацій та 

інформатизації методичні інструменти з оцінки економічної 

ефективності управління комерціалізацією в підприємницьких 

структурах не є досить повними, тому рекомендовано їх доповнити. 

Запропоновано методику оцінки ефективності комерціалізації в 

підприємницьких структурах регіону, що дозволить доповнити й 

удосконалити існуючі методики. 

Ключові слова: трансфер інновацій, комерціалізація, управління 

комерціалізацією в підприємницьких структурах регіону, інноваційна 

діяльність. 
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EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF 
COMMERCIALIZATION MANAGEMENT IN 

ENTERPRISES STRUCTURES OF THE REGION 
 

The article deals with the regulatory framework governing the 

processes of transfer and commercialization of intellectual products in 

Ukraine, which today is formed and developed within the framework of 

modern challenges of the transformation period. 

The projects on the development of the transfer and 

commercialization of intellectual products in Ukraine are considered, which 

allows us to assert the need to systematize and improve the methods of 

assessing the economic efficiency of commercialization management in the 

entrepreneurial structures of the region. It has been determined that the 

methodical tools recommended by the State Committee of Ukraine on 

Science, Innovation and Informatization for assessing the economic 

efficiency of commercialization management in entrepreneurial structures 

are not sufficiently complete, therefore it is recommended to supplement 

them. The technique of estimation of commercialization efficiency in 

entrepreneurial structures of the region is suggested, which will allow to 

supplement and improve the existing methods. 

Keywords: transfer of innovation, commercialization, 

commercialization management in the entrepreneurial structures of the 

region, innovative activity. 
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АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
УКРАЇНИ 

 

У статті розкрито сутність державного регулювання, 

зазначено основні цілі й необхідність даного процесу, визначено 

завдання та мету. Обґрунтовано необхідність державного 

регулювання агропромислового комплексу, описано головний вектор 

формування аграрної політики держави. Виділено основні напрями 

підтримки агропромислового комплексу державою. Визначено 

переваги й недоліки існуючих програм державного регулювання 

діяльності агропромислового комплексу та запропоновано напрями 

удосконалення державної політики щодо стимулювання розвитку АПК.  

Ключові слова: аграрно-промисловий комплекс, державне 

регулювання, державна підтримка, стратегія розвитку, 

реформування аграрного сектору. 
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STATE REGULATION AND SUPPORT 
AGRICULTURAL-INDUSTRIAL COMPLEX OF 

UKRAINE 
 

The article outlines the essence of state regulation, outlines the main 

goals and necessity of this process, defines the task and purpose. The 

necessity of state regulation of agroindustrial complex is substantiated, the 

main vector of formation of the agrarian policy of the state is described. The 

main directions of support of the agro-industrial complex by the state are 

highlighted. The advantages and disadvantages of existing programs of 

state regulation of agroindustrial complex activity are defined and 

directions of improvement of the state policy, concerning stimulation of 

development of agroindustrial complex are offered. 

Keywords: agrarian-industrial complex, state regulation, state 

support, development strategy, reform of the agrarian sector. 
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УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ ТА РЕГІОНАЛЬНА 

ЕКОНОМІКА 
 

УДК 331.556.44(477) : [331.53+364.046.4](438)              JEL Е240+F220  
 

Дмитрук Б. П.  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

ЗАРОБІТЧАНИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПОЛЬЩІ ТА 

ПРОБЛЕМИ ЇХНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

Розглянуто тенденції міграційних процесів в Україні, причини, що 

спонукають українців емігрувати в інші країни світу, фактори впливу 

міграції на країну-експортера і країну-імпортера робочої сили. 

Обґрунтовані причини, які спонукають українців працевлаштовуватись у 

Польщі, проблеми соціального захисту. 

Ключові слова: міграція, еміграція, міграційний процес, фактори 

впливу, наслідки, країни виїзду, приймаючі країни, соціальний захист. 
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UKRAINIAN MIGRANT WORKERS: PECULIARITIES 
OF EMPLOYMENT IN POLAND AND THE 

PROBLEMS OF THEIR SOCIAL PROTECTION 
 

The tendencies of migration process in Ukraine are analyzed. The 

reasons that encourage Ukrainians migrate to other counties of the world, 

the impact migration factors on the county-exporter and the country-

importer of labor power are studied. The reasons that encourage 

Ukrainians to look for a job in Poland and their social protection are 

proved.  

Keywords: migration, emigration, migration process, impact factors, 

effect, country of origin, receiving country, social protection. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

Узагальнено теоретичні підходи та практичний досвід щодо 

забезпечення сталого еколого-економічного розвитку. Обґрунтувано 

підхід до формування нових механізмів взаємодії суб’єктів 

природоресурсних відносин у контексті реалізації сталого еколого-

економічного розвитку в Україні. Уточнено поняття державно-

приватного партнерства у сфері використання приодних ресурсів. 

Ключові слова: бізнес-структури, державно-приватне 

партнерство, механізми взаємодії, міcцеві органи влади, природні 

ресурси. 
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THE IMPROVEMENT OF STATE REGULATION 
MECHANISM OF THE ACTIVITIES OF NATURAL 

RESOURCES SUBJECTS 
 

The article deals with the conceptual foundations of innovative 

mechanisms of interaction of relations in the field of natural resources 

through public-private partnerships towards implementation of the concept 

of sustainable development. 

Methodological bases of formation of innovative mechanisms of 

interaction of relations in the field of natural resources for sustainable 

development given in the contest includes conceptual scheme 

implementation partnership of state and local governments, businesses, 

territorial community; extension of the implementation of the principles of 

public-private partnerships. 

Public-private partnerships in the area of natural resources are 

identified as the mechanism of interaction of a certain number of 

participants, which should be presented as government agencies and local 

governments and the private sector in the framework of projects that are 

created for the rational use of natural resources for a specified period . The 

public sector has the ownership and responsibility for such facilities, the 

right to set prices and quality standards, and leverage control of a private 

operator. The private sector gives an entrepreneurial experience, innovative 

technology, high economic efficiency. 

Keywords: businesses, public-private partnership, interaction 

mechanisms, local authorities, natural resources. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА У 
КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ 
 

Проведено аналіз інноваційно-інвестиційного потенціалу 

сільськогосподарського виробництва в Україні. Досліджено 

особливості фінансування господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств на рівні регіону (на прикладі 

Черкаської області), визначено джерела залучення ресурсів та 

інноваційну спроможність на регіональному рівні. 

Ключові слова: інвестиції, інновації, сільськогосподарське 

підприємство, фермерське господарство, кредитування. 
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INNOVATION-INVESTMENT POTENTIAL OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION AT THE CONTEXT 
OF PROVIDING THE CHERKASY REGION 

ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

The analysis of innovation-investment potential of Ukrainian 
agricultural enterprises is carried out. The peculiarities of economic 
activity financing of agricultural enterprises at the regional level (on the 
example of Cherkasy region) are investigated. The sources of attraction the 
financing and innovation capacity at the regional level are determined. 

Key words: investment, innovation, agricultural enterprise, farm 
enterprise, crediting. 
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СПЕЦИФІКА УМОВ І ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ 
РИНКУ В’ЇЗНОГО МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ  

В УКРАЇНІ 
 

Досліджено специфіку розвитку ринку в’їзного медичного 

туризму в Україні з використанням методики (прийомів та 

інструментів) PEST-аналізу ринку. В процесі такого аналізу 

з’являється можливість не лише виокремлення сукупності умов та 

факторів розвитку ринку, а й їхньої систематизації, визначення 

специфіки їхнього впливу. Результати дослідження можуть бути 

корисними та використані при обґрунтуванні й розробці, а також 

реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів країни, 

програм розвитку окремих галузей економіки, зокрема медичної та 

туристичної, а також безпосередньо сфери медичного туризму. 

Ключові слова: ринок в’їзного медичного туризму, PEST-аналіз 

ринку. 
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SPECIFIC CHARACTER OF CONDITIONS AND 
FACTORS OF INCOMING MEDICAL TOURISM 

MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE 
 

The specific character of the incoming medical tourism market 

development in Ukraine is analyzed with the help of methodology 

(techniques and tools) of PEST-analysis of the market. In the process of 

such analysis there appears an opportunity not only to identify the amount 

of conditions and factors of market development, but also their 

systematization, determination of the specific character of their influence. 

Research results can be helpful and used to explain, develop and implement 

social and economic development programs of the regions of the country, 

development programs of separate branches of economics, particularly 

medical and tourist ones, and, directly, the sphere of medical tourism. 

Keywords: market of incoming medical tourism, PEST-analysis of the 

market. 
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ  
НА РОЗВИТОК ГАЛИЧИНИ  

НА РУБЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ 
 

У статті представлені матеріали, що розкривають соціально-

економічні теорії І. Франка. На основі джерел розкриваються погляди 

вченого на розвиток аграрного сектору Галичини, особливості 

становлення банківської системи, системи оподаткування, фіскальної 

політики, формування державного бюджету в умовах формування 

ринкових відносин. Аналізу піддаються також статті письменника з 

філософської та політологічної тематики. 

Ключові слова: соціально-економічна теорія, економічне життя, 

національна економіка, фінанси, банківництво, регіоналістика, соціалізм. 
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THE IMPACT OF STATE ECONOMIC POLICY ON 
THE DEVELOPMENT OF HALYCHINA AT THE 

TURN OF ХІХ–ХХ CENTURIES 
 

The article deals with the materials demonstrating Ivan Franko’s 

social-economic theories. Using the sources the author has revealed the 

scientist’s view on Halychina’s agricultural sector development, the 

formation peculiarities of Halychina’s banking and the taxation systems, 

fiscal policy, state budget forming within the market relations. Franko’s 

political and philosophical articles have also been analysed. 

Keywords: social-economic theories, economic life, national 

economy, finance, banking, region studies, socialism. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВІ 
ПІДСИСТЕМИ ЯК СИСТЕМНІ 

МУЛЬТИПЛІКАТОРИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 

У статті дано визначення туристсько-рекреаційного 

потенціалу як комплексу природних, історичних, культурних, 

соціальних та економічних передумов і умов для організації 

туристсько-рекреаційної діяльності та формування туристичних 

продуктів. Описано стратегію розвитку туризму. Охарактеризовано 

структурну та управлінську синергію. Показані переваги розвитку 

туризму для сільського господарства та будівництва. 

Ключові слова: високоструктурований соціально-економічний 

комплекс, туристично-рекреаційний комплекс, синергетичний ефект, 

структурна синергія, управлінська синергія, туристично-рекреаційний 

кластер, рекреаційний потенціал. 
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In this article the definition of tourist and recreational potential as a 

complex of natural, historical, cultural, social, and economic preconditions 

and conditions for the organization of tourist and recreational activity and 

tourism products formation is given.  The tourism development strategy is 

described. Structural and managerial synergy is characterized.  The 

advantages of tourism development for agriculture and construction 

industry are shown. 

Keywords: highly structured social and economic facility, tourist and 

recreational complex, synergistic effect, structural synergy, managerial 

synergy, tourist and recreational cluster, recreational potential. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 
 

Створення оптимальної податкової системи є стратегічною 

метою для будь-якої держави. У статті досліджено основні аспекти 

сучасної податкової системи України і визначено доцільність аналізу 

впливу податкових регуляторів на економічний розвиток країни. 

Висвітлено основні тенденції та напрямки вдосконалення податкової 

системи в Україні.  

Ключові слова: податки, податкова система, бюджет, доходи, 

видатки, інструменти, регулювання. 
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TRANSFORMATION OF THE TAX SYSTEM IN 
UKRAINE ALONG THE EUROPEAN INTEGRATION 

PROCESS 
 

Building an optimal tax system is a strategic objective for any state. 

The paper analyses the main aspects of the Ukraine contemporary tax 

system. The author analyses the impact of tax controls on the country's 

economic growth and provides the results of this analysis. Highlights the 

main trends and directions of improvement of the tax system in Ukraine. 

Keywords: taxes, tax system, budget, revenue, costs, tools, regulation. 
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БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У статті досліджено особливості бюджетно-податкової 

політики України, визначено її проблеми й перспективи. Обґрунтовано 

необхідність проведення реформ бюджетно-податкової політики 

відповідно до інтересів держави та її населення, які передбачають 

заходи щодо стабілізації економіки шляхом адекватних змін із 

належним урахуванням поточних фінансових ризиків у країні. 

Ключові слова: бюджетно-податкова політика, інструменти, 

податки, доходи, видатки, ВВП. 
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FISCAL POLICY OF UKRAINE: REALITIES AND 
PROSPECTS 

 

The article analyses the features of Ukraine’s fiscal policy and defines 

its problems and perspectives. The necessity of carrying out fiscal policy 

reforms in accordance with the interests of the state and its population, 

which envisions measures for stabilizing the economy by means of adequate 

changes, taking into account current financial risks in the country, is 

substantiating. 

Keywords: fiscal policy, instruments, taxes, revenues, expenditures, 

GDP. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.treasury.gov.ua/. 2. Державна служба статистики Украйни [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : України http://www.ukrstat.gov.ua/. 3. Виконання Державного 

бюджету України [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/ 

budget/. 4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М. : Гос. изд-во 

иностр. лит., 1948. 399 с. 5. Лук’яненко І., Сидорович М. Бюджетно-податкова 

політика України: нові виклики : монографія. К. : НаУКМА, 2014. 229 с. 6. Небава М. І. 

Теорія макроекономіки : навч. посіб. [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/74.htm. 7. Свешніков С. М., Юрченко В. В., 

Крижановський В. І. Бюджетно-податкова політика сучасної держави та гармонізація 

податкових систем країн ЄС. Вектори для України : навч. посіб. К. : Державна 

фіскальна служба України, 2016. 39 с. 8. URONA – Eurostat review on National 

Accounts and Macroeconomic Indicators [Electronic resource]. Issue No 2/2016. Access 

mode : http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/overview. 9. What Is Fiscal 

Policy? Types, Objectives and Tools [Electronic resource]. Access mode : 

https://www.thebalance.com/what-is-fiscal-policy-types-objectives-and-tools-3305844. 

 
Дата надходження до редакції – 15.09.2017 р. 

 

 

УДК 657.6              JEL Classification: M 49  
 

Єфіменко Т. І., Мінка В. Ф., Грушева А. А. 
Український державний університет залізничного транспорту, Харків  

 

ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: 
МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ  

 

Автори статті розкрили методичні питання впровадження 

нового для облікового процесу України явища, яким є таксономія 

фінансової звітності (далі – ТФЗ), і одночасно продовжили розгляд 

питань використання фінансової звітності для прийняття 

управлінських рішень. Суть ТФЗ розкрита в контексті класифікації і 

систематизації елементів фінансової звітності як інформаційної 
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системи та зв’язків між складовими такої системи. Автори 

запропонували зарахувати ТФЗ до логіко-математичних 

детермінованих моделей, побудова яких вимагає чіткого плану дій в 

три кроки: математична модель – алгоритм розрахунку – 

комп’ютерна програма. Мета дослідження: довести, що привнесення 

в економічну науку точних знань за умови використання різних 

методів, способів і підходів – від нелінійних, стохастичних моделей до 

сучасних мов програмування – дає змогу обмежити інтуїтивне 

прийняття управлінських рішень і розширити межі застосування 

раціональних методів. 

Ключові слова: таксономія фінансової звітності, 

бухгалтерський облік, інформаційна модель підприємства, 

управлінські рішення. 
 

Ifemenko T., Minka V., Hrusheva A.  

Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv  

 

TAXONOMY OF FINANCIAL REPORTING: 
METHODICAL ISSUES 

 

The authors of the article exposed the methodical questions of 

introduction, new for the registration process of Ukraine of the 

phenomenon. It is taxonomy of the financial reporting (ТFR). At the same 

time continued consideration of questions of the use of the financial 

reporting for the acceptance of administrative decisions.  

Essence of ТFR is exposed in the context of classification and 

systematization of ingredients of the financial reporting. It in itself 

informative system and connections between the constituents of such system. 

Authors suggested to attribute ТFR to the mathematical determined models. 

The construction of such models requires the clear plan of actions in three 

steps: a mathematical model – an algorithm of calculation – computer 

program. The purpose of researches: of one times  to prove that introducing 

in economic science of exact knowledge, enables to limit the intuitional 

acceptance of administrative decisions and extend the limits of application 

of rational methods. It will be realized on condition of the use of different 

methods, methods and approaches – from nonlinear, stochastic models to 

the modern programming languages. 

Keywords: taxonomy of the financial reporting, record-keeping, 

informative model of enterprise, administrative decisions. 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
 

У статті досліджено сучасний стан бюджетної 

децентралізації в Україні та виокремлено основні проблеми. На основі 

аналізу реалізації політики бюджетної децентралізації на місцевому 

рівні визначено основні чинники впливу. У статті досліджено 

виконання місцевих бюджетів в Україні за 2012–2016 рр. у частині 

доходів. За результатами аналізу визначено джерела формування 

доходів місцевих бюджетів в Україні та проблеми, що призвели до 

неефективного розвитку місцевих бюджетів. На основі здійсненого 

дослідження окреслено проблеми забезпечення стабільної фінансової 

бази органів місцевого самоврядування та сформовані шляхи її 

зміцнення. 
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Ключові слова: децентралізація, місцевий бюджет, доходи, 

повноваження, органи місцевого самоврядування, фінансування. 
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BUDGETARY DECENTRALIZATION IN UKRAINE: 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

 

The article discussed the current state of budgetaryl decentralization 

and highlight the major problem of this process in Ukraine. The main 

factors affecting the degree of decentralization are defined. The analysis of 

realization of policy of budgetary decentralization is conducted at local 

level. The analysis of local budgets in Ukraine are provided regarding the 

revenues from 2012–2016. The results of the analysis have determined the 

sources of revenue’s formation of local budgets in Ukraine, and identified 

the problems impending to the effective development of local budgets.  

The problems of the financial base of local governments were defined 

on the base of the research. The ways of strengthen the financial autonomy 

of local governments were formed. 

Keywords: decentralization, local budget, income, powers, local 

government, financing. 
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ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ СИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 
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Коваль В. В., Могілей С. О.  
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 

У статті розглядаються основні методи та моделі розв’язання 

як одно-, так і багатокритеріальних задач оптимізації. Надається 

постановка задачі пошуку оптимального плану транспортних 

перевезень за наявності кількох видів транспорту. 

Ключові слова: математичне програмування, оптимізаційні 

задачі, симплекс-метод, критерії оптимізації, чисельні методи, 

транспортна задача. 
 

Koval V., Mohilei S. 
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOLVING 
OF MULTI-CRITERIAN OPTIMIZATION TASKS 

 

The article deals with the basic methods and models of solving both 

single- and multi-criteria optimization problems. The task of finding an 

optimal plan for transportation having several types of transport is given. 

Keywords: mathematical programming, optimization problems, 

simplex method, optimization criteria, numerical methods, transport task. 
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МІЖНАРОДНІ ТРАНСФЕРИ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ 
КЛАСТЕРИЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ: 

РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ 
 

Проведено дослідження організації кластерів на базі 

університетів з метою трансферу знань, просування інновацій та 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних університетів 

шляхом залучення закордонних інвестицій. 

Ключові слова: кластерний підхід, глобальна 

конкурентоспроможність ВНЗ, трансфер знань, інноваційно-

технологічні кластери, комерціалізація, інвестиції. 
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INTERNATIONAL TRANSFER OF KNOWLEDGE IN 
THE UKRAINIAN UNIVERSITIES CLUSTERIZATION 
SYSTEM: REGIONAL AND INDUSTRIAL ASPECTS 

 

The study of cluster organization based on universities was conducted 

to transfer knowledge, promote innovation and increase the competitiveness 

of domestic universities by attracting foreign investments. 

Keywords: cluster approach, global competitiveness of higher 

educational establishment, knowledge transfer, innovative and 

technological cluster, commercialization, investments.  
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ТЕОРІЯ СИСТЕМ ЯК БАЗИС ПОБУДОВИ 
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОГО ПРОТОТИПУ 

ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ  
 

У статті запропонований прототип ділового середовища 

регіону. Мультикомпонентний прототип покликаний імітувати ділове 

середовище регіону, території та, відповідно, використовуючи 

взаємозв’язки, дозволить оптимізувати його стан. У зв’язку з тим, що 

прототип базується на елементах, які мають якісний, але не числовий 

характер, проведена спроба формалізувати отримані результати за 

допомогою теорії систем. Запропонований прототип ділового 

середовища має не тільки теоретичне, а й суто практичне значення, 

що пов’язано з виділенням особливостей ділового середовища в різних 

регіонах і можливістю створення цілісної картини ділового 

середовища регіону. 

Ключові слова: прототип, ділове середовище, бізнес-середовище, 

регіональний підхід, теорія систем. 
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THEORY OF SYSTEMS AS THE BASIS OF 
CONSTRUCTION OF THE MULTICOMPONENT 
PROTOTYPE OF BUSINESS ENVIRONMENT OF 

THE REGION 
 

Thus, the business environment in the region is a multicomponent 

phenomenon that includes 7 key subsystems. The proposed prototype of the 

business environment has not only theoretical but also purely practical 
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significance, which is associated with the allocation of business 

environment characteristics in different regions and the possibility of 

creating a coherent picture of the business environment in the region. The 

obtained results are the necessary ground for further study of the 

methodological aspects of the analysis of the business environment of the 

regions of the country in the conditions of global transformation processes. 

Due to the fact that the prototype proposed by us is based on elements 

that are of a qualitative but not numerical nature, we have attempted to 

formalize the obtained results. It is necessary, first of all, to transfer the 

prototype to the data plane that provides us with modern statistics. Thus, the 

theorized prototype of the business environment in the region can be the 

basis for constructing an applied model for assessing the level of 

development of the business environment in the region. 

Keywords: prototype, business environment, regional approach, 

theory of systems. 
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АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ЛОКАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

МЕШКАНЦІВ БАГАТОПОВЕРХОВОГО 

ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 
 

У роботі обґрунтовано доцільність створення спільних 

інформаційних ресурсів мешканців житлового будинку на базі 

локальної комп’ютерної мережі. Здійснено аналіз і вибір мережевих 

технологій та устаткування для локальної мережі багатоповерхового 

будинку. Визначено чинники, що впливають на вибір устаткування. 

Побудовано топологічну й загальну електричну схеми локальної 

мережі. Проведено математичні розрахунки мережі та економічну 

ефективність і термін окупності проекту впровадження локальної 

комп’ютерної мережі житлового будинку. 

Ключові слова: локальна комп’ютерна мережа, топологія мережі, 

загальна електрична схема, пропускна здатність мережі, бюджет 

потужності. 
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ANALYSIS OF THE FEASIBILITY CREATING A 
JOINT INFORMATION LOCAL RESOURCE OF THE 

MULTYSTORIED HOUSE INHABITANTS  
 
The expediency of creation joint information resources inhabitants of 

a residential house on the basis of a local computer networks. The analysis 
and choice of network technologies and equipment for local area network 
(LAN) building have done. Factors which influence on the choice of 
equipment are determined. The topology and overall electrical circuits of 
local area network is built. The mathematical calculations network, cost 
effectiveness and payback period of the project implementation LAN 
apartment building are done. 

Keywords: local computer network, network topology, general 

electrical circuit, bandwidth network, power. 
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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. 



 

Випуск 2 (23), 2017 

 

 
39 

 

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). 
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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, 
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