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Ус Г. О., Савченко С. О.
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ЇЇ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЛЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
У статті висвітлено етапи розробки системи управління якістю
освіти, основою якої є процесна модель організації роботи ЗВО,
побудована на основі стандартів ISO 9001. Для оцінки
результативності системи управління якістю освітньої послуги
закладу вищої освіти у статті використано різні методи,
представлена модель якості СУЯ.
Ключові слова: система управління якістю, заклад вищої освіти,
ISO 9001, методи оцінки, модель результативності, освітня послуга.
Us G., Savchenko S.
East European University of Economics and Management

APPROACHES TO MODELING THE QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM AND ITS EFFICIENCY
FOR A HIGHER EDUCATION INSTITUTION
The article highlights the stages of development of the quality
management system of education, which is based on the process model of
organization of work, built on the basis of ISO 9001. To assess the
effectiveness of quality management system of educational services in
higher education.
Keywords: quality management system, institution of higher
education, ISO 9001, evaluation methods, performance model, educational
service.
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Задорожний С. В.
АБ «Укргазбанк»
Чудаєва І. Б., Козловська С. Г.
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НАУКИ
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Розглядається історія становлення і розвитку теорії та
практики менеджменту в кінці XIX та на початку XX століття.
Особлива увага приділяється внеску провідних теоретиків і практиків
світового рівня цього періоду.
Ключові
слова:
менеджмент,
стратегія,
планування,
організація, контроль, мотивація та координація.
Zadorozhnіy I.
East European University of Economics and Management
Zadorozhnіy S.
JSB «Ukrgasbank»
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Chudaeva I., Kozlovska S.
East European University of Economics and Management

HISTORY OF FORMATION OF MANAGEMENT AS A
SCIENCE OF MANAGEMENT OF ORGANIZATION
History of becoming and development of theory and practice of
management is examined at the end of XIX and to beginning of XX age. The
special attention is paid payment leading theorists and practices of this
period of world level.
Keywords: management, strategy, planning, organization, control,
motivation and coordination.
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Зінченко О. А., Кобченко А. А.
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Досліджено
інструментарій
формування
конкурентних
стратегій туристичних підприємств з урахування сучасних тенденцій
розвитку туристичного бізнесу. Окремо проаналізовано інструменти
стратегічного аналізу, стратегічного планування, реалізації
стратегій та стратегічного контролю. Особливо наголошено увагу на
інструментарному наповненні реалізації базових економічних
стратегій: виживання, стабілізації, розвитку.
Ключові слова: туристичне підприємство, стратегія,
інструмент, стратегічне управління.
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MODERN TOOLS FOR FORMATION OF
COMPETITIVE STRATEGIES OF TOURISM
BUSINESS ENTERPRISES
The article investigates the tools of formation of competitive strategies
of tourist enterprises taking into account modern tendencies of development
of tourist business. It reviles the tools of strategic analysis, strategic
planning, implementation and strategic control. Particular attention is paid
to the instrumental content of the implementation of basic economic
strategies: survival, stabilization, development.
Keywords: tourist enterprise, strategy, tool, strategic management.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Обґрунтовано необхідність проведення діагностики діяльності
промислового підприємства за соціальними та екологічними
аспектами. Систематизовано показники, які мають бути покладені в
основу
методики
соціо-екологічної
діагностики
діяльності
промислового підприємства.
Ключові слова: промислове підприємство, діагностика, соціальні
аспекти діяльності, екологічні аспекти діяльності, інструментарій.
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Khomenko M., Semenikhina V.
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THE TOOLKIT OF SOCIO-ENVIRONMENTAL
DIAGNOSTICS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
The necessity of diagnosing the activity of an industrial enterprise on
social and environmental aspects is substantiated. Systematized indicators
that should be the basis of the methodology of socio-environmental
diagnostics of industrial enterprises.
Keywords: industrial enterprise, diagnosties, social aspects of
activity, ecological aspects of activity, tootkit.
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ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В
УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
У статті обґрунтовані напрями гармонізації цілей сталого
розвитку та ДФП. Досліджено ідею поступального переходу
цивілізації до стану «глобальної динамічної рівноваги». Визначено
напрямки досягнення економічного зростання згідно з положеннями
«глобальної динамічної рівноваги». Поглиблено розуміння сутності
понять «сталий розвиток» та «концепція сталого розвитку».
Досліджено сучасний етап розвитку концепції сталого розвитку, в
рамках якого затвердили «Перетворення нашого світу: Порядок
денний для сталого розвитку на період до 2030 року». Оцінена роль
України у сфері розбудови підходів до сталого розвитку. Визначена
мета та напрямки сприяння прийняття Закону України «Про
Стратегію сталого розвитку України». Зауважено, що в умовах
інтенсифікації глобалізаційних процесів концепція сталого розвитку
набуває все більшої актуальності. Акцентовано увагу на тому, що в
основі нової парадигми ДФП повинні бути закладені цільові установки
та принципи, що лежать в основі концепції сталого економічного
розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, концепція, глобалізація,
державна фінансова політика, гармонізація, світова економіка.
Romanchukevych V.
State University of Banking

PRINCIPLES OF CONCEPT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF
GLOBALIZATION PROCESSES INTENSIFICATION
The article substantiates the needs and directions of harmonization of
the Sustainable Development Goals and the State financial policy, as well
as defines the basic provisions of the innovative paradigm of financial
policy of the state in the conditions of globalization. Relevance is
determined on the basis of the conducted research, which is determined by
the fact that in the conditions of intensification of globalization processes
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the concept of sustainable development is gaining importance. The idea of
the progressive transition of human civilization to the state of «global
dynamic equilibrium» is investigated. The direction of achieving economic
growth in accordance with the provisions of «Global Dynamic Equilibrium»
is analyzed.
The concepts of «sustainable development» and «concept of
sustainable development» are characterized. The modern stage of
development of the concept of sustainable development is investigated, in
the framework of which they approved the «Transformation of our world:
Agenda for sustainable development for the period until 2030». A visual
interpretation of the concept of sustainable development is shown according
to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Ukraine's role in
developing sustainable development approaches is assessed. The purpose
and directions of promoting the adoption of the Law of Ukraine “On the
Strategy of Sustainable Development of Ukraine” have been determined.
The author notes that in the context of intensification of globalization
processes the concept of sustainable development is becoming more and
more relevant. It has been researched that in order to ensure sustainability
of development activities, it must take into account the socio-economic and
environmental impacts of its development, and seek to make informed
choices based on available options for trade-offs, synergies, additional
revenues and the effects that these activities generate. Attention is drawn to
the fact that the innovation paradigm of the SFP should be based on the
objectives and principles that underpin the concept of sustainable economic
development.
Keywords: sustainable development, concept, globalization, state
financial policy, harmonization, world economy.
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ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
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Проаналізовано основні зміни в маркетинговій комунікаційній
діяльності, що зумовлені швидким розвитком інформаційних
технологій та цифрового середовища. Наведено обсяги зростання
ринку інтернет-реклами в Україні. Проведено диференціацію
інструментів маркетингових комунікацій відповідно до основних видів
інтегрованих маркетингових комунікацій. Проаналізовано інноваційні
інструменти маркетингових комунікацій підприємства.
Ключові
слова:
маркетингові
комунікації,
інноваційні
інструменти маркетингових комунікацій, інтернет-маркетинг,
інтернет-реклама.
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INNOVATIVE TOOLS OF ENTERPRISE
MARKETING COMMUNICATIONS
The main changes in marketing communication activities due to the
rapid development of information technology and digital environment are
analyzed. The volumes of the Ukrainian internet advertising market growth
are given. Differentiation of marketing communication tools in accordance
with the main types of integrated marketing communications is carried out.
Innovative tools of the enterprise marketing communications are analyzed.
Keywords: marketing communications, innovative tools of marketing
communications, Internet marketing, Internet advertising.
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ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ НА ШЛЯХУ ДО
ІНКЛЮЗИВНОЇ IННOВAЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI
ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МOЖЛИВOCТЯМИ
У cтaттi дocлiджeнo тa пpoaнaлiзoвaнo основні барєри до включeння
ociб з oбмeжeнними мoжливocтями дo iннoвaцiйнoї дiяльнocтi.
Виявлено, що інклюзивна інноваційна діяльність може стати основою
економічного розвитку, спрямованого на підвищення добробуту осіб з
обмеженими можлиловстями, скорочення масштабів бідності та
зменшення нерівності в оплаті праці, підвищуючи шанси знайти гідну
роботу з адекватною заробітною платою. Запропоновано напрями
включeння ociб з oбмeжeнними мoжливocтями дo iннoвaцiйнoї
діяльності на макро- та мікрорівнях з метою розподілу витрат,
пошуку взаємодоповнюючих знань і досвіду, отримання доступу до
різних технологій і співпраці в рамках інноваційного співтовариства.
Ключoвi cлoвa: iннoвaцiйнa дiяльнicть, інклюзія, інклюзивні
інновації, особи з обмеженими можливостями, інтеграція, соціальний
захист, суспільство.
Prodius O.
Odessa National Polytechnic University

COMBATING BARRIERS ON THE WAY TO
INCLUSIVE INNOVATION ACTIVITIES OF
PERSONS WITH DISABILITIES
The article explores and analyzes the main barriers to the inclusion of
persons with disabilities in innovative activities. It was revealed that
inclusive innovation can become the basis of economic development aimed
at improving the well-being of people with disabilities, reducing poverty and
reducing pay inequality, increasing the chances of finding decent work with
adequate wages. Directions are proposed for including people with special
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abilities in innovation at the macro and micro levels, with the goal of
sharing costs, finding complementary knowledge and experience, gaining
access to various technologies and collaborating within the innovation
community.
Keywords: innovation, inclusion, inclusive innovation, persons with
disabilities, integration, social protection, society.
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ
Визначено та досліджено теоретичні основи поняття
маркетингового аналізу діяльності підприємства на ринку. Пояснено
базові визначення, такі як маркетинговий аналіз, маркетингова
політика, конкуренти та прямі зв'язки між ними. Обґрунтовано
напрями та методи аналізу з урахуванням концепції 4P та 4С, а
також залежність усіх процесів підприємства від маркетингової
політики.
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Ключові слова: маркетинг, маркетинговий аналіз, конкуренти,
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MARKETING ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP
ACTIVITIES
It is worth noting that marketing is a leading function, determining the
technical, industrial policy of the enterprise, style and nature of
management of all business activities. Marketing experts try to bring to
each engineer, developer and manufacturer the consumer wants to see this
product, what price he is willing to pay, where and when it will be needed.
Keywords:
marketing,
marketing
analysis,
competitors,
entrepreneurship, marketing policy.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ ТА НАПРЯМИ ЇХНЬОГО
УДОСКОНАЛЕННЯ
Розглянуті проблемні питання обліку основних засобів, зокрема,
їх оцінка, переоцінка, амортизація та окреслені напрями
удосконалення методики обліку основних засобів. З’ясовані складні
питання щодо встановлення справедливої вартості основних засобів.

Випуск 2 (27), 2019

Ключові слова: основні засоби, оцінка основних засобів, визнання,
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ACTUAL ISSUES OF ACCOUNTING OF PROPERTY
AND DIRECTIONS
The article deals with the problematic issues of fixed assets, including
their evaluation, revaluation, depreciation and outlines directions for
improvement of methods of fixed assets. Investigates the complex issues in
determining the fair value of fixed assets.
Keywords: property, valuation of property, estimation, useful
life of property.
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ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТОРГОВЕЛЬНОПРОМИСЛОВОЇ БУРЖУАЗІЇ В ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
(НА ПРИКЛАДІ РОДИНИ СИМИРЕНКІВ)
У статті – спроба повернення із забуття славетного
українського роду Симиренків. Проаналізовано їхній внесок у
економічне, культурне та духовне життя України.
Ключові слова: соціально-економічні процеси, капіталізація
економіки,
торговельно-промислова
буржуазія,
акціонерне
господарювання, рентабельність, економічні стимули, монополія.
Shcherbyna S.
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THE FORMATION OF THE UKRAINIAN TRADEINDUSTRIAL BURGUAGE IN THE SECOND HALF
OF THE XIX – BEGINNING THE XX CENTURY (ON
THE EXAMPLE OF THE SIMIRENKO FAMILY)
The article is an attempt to recover from the oblivion of the famous
Ukrainian family of Simirenko. Their contribution to the economic, cultural
and spiritual life of Ukraine is analyzed.
Keywords: socio-economic processes, capitalization of the economy,
trade and industrial bourgeoisie, joint stock economy. Profitability,
economic incentives, monopoly.
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УПРАВЛІНСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ В ЛАНЦЮГАХ
ПОСТАВОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті здійснено обгрунтування адміністративних
інструментів підвищення якості логістичного обслуговування в
ланцюгах поставок промислових підприємств. Актуальність
дослідження полягає в тому, що сучасні методи підвищення
ефективного управління логістикою мають практичний інтерес для
української економіки, їх використання дасть можливість
підприємствам нашої країни ефективно діяти як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринках. У статті з’ясовано, що базовими
інструментами підвищення якості логістичного сервісу в ланцюгах
поставок є стратегічні програми і плани підвищення якості
партнерської взаємодії, програми індивідуальної лояльності,
індивідуально-орієнтовані клієнтські програми, комунікативна
партнерська взаємодія та ін. При цьому, наразі найбільш
прогресивним є рішення, яке передбачає інтеграцію наступних
інструментів: B2B/В2С порталу, систем CRM, ERP, ECM, WMS, SCM.
Ключові
слова:
управлінські
інструменти,
логістична
діяльність, логістичний сервіс, ланцюги поставок, якість логістичного
сервісу.
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MANAGEMENT INSTRUMENTS TO INCREASE THE
QUALITY OF LOGISTIC SERVICE IN THE
INDUSTRIAL SUPPLY CHAIN
The article substantiates the administrative tools for improving the
quality of logistics services in the supply chains of industrial enterprises.
The relevance of the study is that modern methods of improving the efficient
management of logistics are of practical interest to the Ukrainian economy,
their use will allow enterprises of our country to operate effectively in both
domestic and foreign markets. The article clarifies that the basic tools for
improving the quality of logistics services in supply chains are strategic
programs and plans to improve the quality of partnerships, individual
loyalty programs, individual-oriented customer programs, communicative
partnerships and others. At the same time, so far the decision which
provides integration of the following tools is the most progressive: Portal
B2B/B2C, the CRM systems, ERP, WMS, SCM.
Keywords: management tools, logistics activities, logistics service,
supply chains, quality of logistics service.
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УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ ТА РЕГІОНАЛЬНА
ЕКОНОМІКА
УДК 330. 341

JEL Classification: D74, R58
Фінагіна О. В., Захарова О. В., Плаксюк О. О.
Черкаський державний технологічний університет

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ІНТЕРЕСИ РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ
Досліджено теоретичний аспекти розвитку та основні причини
застосування корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) з
урахуванням інтересів регіонального підприємництва. Визначено
основні проблеми та шляхи їх вирішення щодо впровадження КСВ на
вітчизняних підприємствах
Ключові слова: корпоративні інтереси, інтереси регіональних
бізнес-структур, корпоративна соціальна відповідальність, соціальна
відповідальність бізнесу, філантропія, благодійність.
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Cherkasy State Technological University

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:
INTERESTS OF THE REGIONS OF UKRAINE
This article explores theoretical aspects of the development of the
main reasons for the closure of corporate social responsibility (CSR) are
studied, taking into account the interests of regional entrepreneurship. The
main problems and ways to solve them for implementation at domestic
enterprises are identified.
Keywords: corporate interests, interests of regional business
structures, corporate social responsibility, social responsibility of business,
philanthropy, charity.
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ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
Стаття присвячена особливостям функціонування інноваційної
інфраструктури як основи формування конкурентоспроможності
підприємств регіону, що сприяє розвитку регіону та держави.
Висвітлено проблеми розвитку інноваційної інфраструктури,
досліджено сучасні умови та напрями розвитку інноваційної
діяльності підприємств, визначено значення держави та регіону у
формуванні й ефективному функціонуванні інституціональної
складової інноваційної інфраструктури, запропоновано заходи щодо
підвищення функціонування інноваційної інфраструктури.
Обґрунтовано
необхідність
активізації
комерційної
зацікавленості в наданні сервісних послуг і взаємовигідних ринкових
відносин між суб’єктами інноваційної інфраструктури та
підприємствами. Розроблено модель функціонування інноваційної
інфраструктури як основи формування конкурентоспроможності
підприємств.
Аргументовано
взаємозв’язок
інноваційної
інфраструктури із забезпеченням софтизації і сервізації інноваційних
процесів у економіці.
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, технопарки,
інноваційна
політика,
інвестиційно-інноваційна
діяльність,
інноваційний процес.
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INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AS THE
FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF
REGIONAL ENTERPRISES COMPETITION
The article is devoted to the peculiarities of the functioning of the
innovation infrastructure, as the basis for the formation of competitiveness
of enterprises in the region, contributes to the development of the region
and the state.
The problems of the development of the innovation infrastructure are
covered, the current conditions and directions for the development of the
innovation activities of enterprises are investigated, the values of the state
and the region in the formation and effective functioning of the institutional
component of the innovation infrastructure are identified, and measures are
proposed to improve the functioning of the innovation infrastructure.
The necessity of activating commercial interest in the provision of
services and mutually beneficial market relations between the subjects of
the innovation infrastructure and enterprises has been substantiated. A
model of the functioning of the innovation infrastructure as the basis for the
formation of enterprise competitiveness has been developed. It argued the
relationship of innovative infrastructure software softizatsii servizatsii and
innovation processes in the economy.
Keywords: innovative infrastructure, techno parks, innovative politics,
scientific potential, investment-innovative activity, innovative process.
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СЦЕНАРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано три сценарії реалізації кластерної
політики в регіонах України. Розроблено алгоритм сценарування
кластерної політики регіону, який складається з семи етапів. В основу
алгоритму закладено процедури стимулювання розвитку малого та
середнього
бізнесу.
Систематизовано
рекомендації
щодо
особливостей формування кластерної політики регіону залежно від
наявних передумов створення інноваційно-освітніх кластерів.
Ключові слова: кластери, кластерна політика, сценарування,
бізнес-інкубатори, інновації.
Milnichenko S., Prygodiuk O., Yakushev O.
Cherkasy State Technological University

SCENARIOS OF IMPLEMENTING CLUSTER
POLICY IN THE REGIONS OF UKRAINE
This article focuses on three scenarios of implementing cluster policy
in the regions of Ukraine. A cluster policy scripting algorithm for the region
has been developed, which includes seven stages. The algorithm is based on
the procedures for stimulating the development of small and medium-sized
businesses. The author gives a systematized account of recommendations on
the characteristic features of cluster policy formation process in the region
depending on the prerequisites offered for creating innovative and
educational clusters.
Keywords: clusters, cluster policy, scripting, business incubators,
innovation.
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Проведено
дослідження
теоретико-методологічної
бази
професійного розвитку та підвищення кваліфікації публічних
службовців і проаналізована система підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів управління за матеріалами Центру з
перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців у
Кіровоградській області.
Ключові слова: державні службовці, державна служба,
кваліфікація,
підвищення
кваліфікації,
система
підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів управління.
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Martynov D.
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QUALIFICATION OF CIVIL SERVANTS: REGIONAL
ASPECT
The research of theoretical and methodological base of professional
development and advanced training of public servants is carried out and the
system of preparation, retraining and advanced training of management
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personnel on the materials of the Center for retraining and advanced
training of public servants in Kirovograd region is analyzed.
Keywords: civil servants, civil service, qualification, advanced
training, system of training, retraining and advanced training of
management personnel.
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НАДАННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПРИРОДНОГО
ГАЗУ ПОБУТОВИМ СПОЖИВАЧАМ КЛЮЧОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В статті актуалізована необхідність інформування побутових
споживачів природного газу постачальниками щодо ключових
моментів здійснення такого постачання як елемент соціальної
відповідальності підприємств-реалізаторів в умовах лібералізованого
ринку природного газу в Україні. Проведено аналіз регламентуючих
документів, що мають чинність в здійсненні державного регулювання
на ринку природного газу, стосуються потенціалу розвитку
українського ринку природного газу, та з точки зору соціальної
відповідальності.
Ключові слова: природний газ, реалізація газу, ринок природного
газу, соціальна відповідальність, якість послуг з продажу.
Shved O.
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

PROVIDING RESIDENTIAL CUSTOMERS WITH
KEY INFORMATION AS A SOCIAL
RESPONSIBILITY ELEMENT BY NATURAL GAS
SUPPLIERS
The article actualizes the need to inform suppliers of natural gas to
consumers about the key moments of such supply as an element of social
responsibility of enterprises-sellers in the conditions of liberalized natural
gas market in Ukraine. An analysis of the regulatory documents, which have
effect in the implementation of state regulation on the natural gas market,
relates to the development potential of the Ukrainian natural gas market,
and in terms of social responsibility.
Keywords: natural gas, gas sales, natural gas market, social
responsibility, quality of sales services.
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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 (освітньонауковому) 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
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки проведення
вступних випробувань

Терміни вступної кампанії
Денна та заочна
Заочна
03 серпня 2020 р.
31 серпня 2020 р.
З 07 по 10 вересня 2020 р.

Оприлюднення рейтингового
списку рекомендованих до
зарахування

Не пізніше
14 вересня 2020 р.

Зарахування вступників

Не пізніше 30 вересня
2020 р.

Для вступу в аспірантуру у встановлені
терміни в ступники
Не пізніше
подають на ім’я ректора такі документи:
01 грудня 2019 р.
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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