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Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Економічні науки» – це 

економічний науково-практичний журнал, 

заснований у 2013 році. 

У журналі висвітлюються актуальні питання 

економічної теорії та історії економічної думки; 

світового господарства та міжнародних 

економічних відносин; економіки та управління 

підприємствами; інноваційної та інвестиційної 

діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту; фінансів та податкової політики; 

математичних методів та інформаційних 

технологій в економіці; сучасного 

менеджменту та інших галузей економічної 

науки. 

Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; 

подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. 
 

Фахова реєстрація (категорія «Б»): видання входить до «Переліку друкованих 

фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України 

від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1). 
 

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що 

надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні 

фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами 

державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення 

інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання 

круглих столів. 
 

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних 

загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції до 

удосконалення економіки країни. 
 

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам 

опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для 

практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності. 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

Для опублікування статті у журналі необхідно не пізніше 28 жовтня виконати такі вимоги: 

• заповнити довідку про автора 

• оформити статтю згідно вказаних вимог та надіслати в електронному вигляді на адресу 

editor@ej.kherson.ua 

• автори отримують лист про результати рецензування/антіплагіату (протягом двох тижнів 

після отримання статті) – див. процес рецензування (відхилено, прийнято з 

доопрацюваннями, прийнято) та, у випадку успішного рецензування, отримують 

реквізити для сплати публікаційного внеску. 

• надіслати квитанцію про сплату публікаційного внеску (реквізити для оплати надаються 

після позитивного рецензування статті). 

Мова публікацій: українська, англійська. 

До видання приймаються статті: докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців 

(аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються 

науковою діяльністю. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 

Просимо вас дотримуватися правил оформлення рукописів для Наукового віснику 

Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 
Загальні вимоги: 

Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України 

«Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 

р., та мати наступні обов’язкові елементи: 

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор; 

• мета статті; 

• виклад матеріалу дослідження та його основні результати; 

• висновки. 
 

• Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із 

дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації 

або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише 

статті, які не публікувались раніше у інших журналах. 

• Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення 

статей. 

• За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. 

• Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і 

редакції. 

Автори, які опублікують свою статтю у Випуску 47 / 2022 на загальних умовах зі сплатою 

публікаційного внеску, матимуть можливість двічі впродовж поточного року і до кінця  

2023 року опублікувати безоплатно свій доробок в одному з наступних номерів видання.  

Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час! 

https://forms.gle/96Ux8eymZbNNzpNi7
http://www.ej.kherson.ua/index.php/avtoram-publikatsij/vimogi-do-statej
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Технічні вимоги: 

• обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word; 

• шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; 

• поля з усіх сторін – 20 мм; 

• якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати 

назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути 

ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має 

бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не 

приймаються; 

• посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням 

номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]; 

• список використаних джерел подається наприкінці статті у двох формах: «Список 

використаних джерел» (оновлений Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015) і 

«References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, 

а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список використаних джерел»). 

«References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА 

стилі (APA Style Reference Citations); 

• стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. 

Обсяг анотації українською мовою має бути 700-800 знаків (без пробілів). Кількість 

ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації 

англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків (без пробілів). У даній анотації 

англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми. Необхідно висвітлити 

обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на 

будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація має бути написана без 

підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним. Недоцільно використовувати 

інформацію з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі 

розширена анотація має бути подана українською мовою; 

• вказати ORCID (обов’язково) для автора(-ів), а також електронну адресу автора(-ів). 
 

Вартість публікації становить 1100 гривень (12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка 

сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з 

рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням 

його електронної версії. 

 

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість 

друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного 

внеску. 
 

 

Електронна версія журналу буде відправлена авторам і розміщена на сайті 30 листопада 2022 р. 

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований 

примірник, до 30 грудня 2022 р. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ 
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Стаття присвячена дослідженню категоріального апарату в галузі забезпечення якості навчання і 
розвитку персоналу підприємства. Досліджено термінологію, яка використовується для позначення 
розвитку людських ресурсів на підприємстві – професійне навчання, професійний розвиток, підвищення 
кваліфікації тощо. Виявлено, що категоріальний апарат в українських наукових дослідженнях та 
офіційних документах відрізняється від того, який прийнято використовувати на міжнародному рівні.  
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, винагорода за працю, плата, правове регулювання оплати 
праці, працівник, роботодавець. 
 
 

Tukovskyi Ivan, Zhernovska Iryna. CONCEPTUAL BASES FOR PROVIDING THE QUALITY OF 
TRAINING AND DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE’S PERSONNEL 
The article is devoted to the study of the categorical apparatus in the field of providing the quality of training 
and development of the enterprise’s personnel. The terminology used to denote the development of human 
resources in the enterprise is researched – vocational training, professional development, increasing of 
qualification, etc. It is revealed that the categorical apparatus in Ukrainian scientific research and official 
documents differs from that which is commonly used at the international level. The expediency of using the 
concept of “learning and development” to denote the qualitative transformation of the human resources of an 
enterprise has been substantiated. The correlation and special features of the concepts “personnel training” and 
“personnel development” are investigated. The advantages and risks of investing in the training and 
development of the company's personnel for all stakeholders: employees of the enterprise, owners of the 
enterprise, region, country and the world economy as a whole are revealed. Identified specific trends in the 
financing of training and development programs these trends reveal the dependence of the training budget on 
the size of the enterprise. The notion of the quality of training and development of the enterprise’s personnel is 
defined. The process of providing the quality of training and development of the enterprise’s personnel is 
reviewed from the point of view of basic quality management postulates. Focusing on the characteristics of the 
quality of services, the main parameters of the quality of training and development of enterprise’s personnel are 
defined. The principles of quality management in the field of training and development are researched. 
Keywords: labor payment, wages, remuneration for work, legal regulation of labor payment, employee. 
 

Постановка проблеми.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Мета статті.  
Виклад матеріалу дослідження та його основні результати. 
Висновки.  
 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: 
1. Шевченко Н.Г., Лупан І.В. Моделювання із використанням панельних даних. Наукові записки. Серія 
«Математичні науки». 2016. Вип. 73. С. 66–79. 

 
REFERENCES: 

1. Shevchenko N.H., Lupan I.V. (2016). Modeliuvannia iz vykorystanniam panelnykh danykh [Modeling using 
panel data]. Naukovi zapysky. Seriia «Matematychni nauky», vol. 73, pp. 66–79. (in Ukrainian) 

 


