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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.
Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук». На підставі Наказу МОН України від 14 лютого 2014
року № 153 (Додаток № 7).
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.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для опублікування статті у науковому журналі необхідно надіслати електронною поштою до
редакції журналу не пізніше 30 листопада 2018 року наступні матеріали:
 заповнити довідку про автора
 оформити статтю згідно вказаних вимог та надіслати в електронному вигляді на адресу
editor@ej.kherson.ua
 підготувати авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті
видання. Авторський реферат повинен містити прізвище та ініціали автора, місце роботи
або навчання, назву та стислий зміст статті. Реферат повинен бути написаний з
використанням наступного алгоритму: перші два або три речення вказують на мету та
актуальність теми; далі має бути зазначена методика (методи) дослідження; потім
необхідно охарактеризувати отримані результати; наприкінці треба вказати практичну
цінність статті. Обсяг реферату має бути не менше 400 слів (приклад оформлення
реферату).
 для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надсилають відскановану рецензію
наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента
повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).
 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 проходження, отримують
реквізити для сплати публікаційного внеску.
 надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску. Після
отримання підтвердження про прийняття статті до друку редакція надсилає на електронну
пошту реквізити для оплати.
Мова публікацій: українська, російська, 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;
 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття;
 формулювання цілей статті (постановка завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
 висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 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.
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 у порядку згадування або у алфавітному порядку
(оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»);
 стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та
англійською мовами. Обсяг анотацій українською та російською мовою має бути
мінімум 700 знаків. Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. Обсяг
розширеної анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. 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.
Вартість публікації становить 600 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова
сторінка сплачується окремо у розмірі 30 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати,
пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою
пересилкою журналу авторам.
Стоимость публикации для зарубежных авторов составляет 30 долларов (до 12 страниц
включительно). Каждая дополнительная страница оплачивается отдельно 2 доллара.
Публикационный взнос покрывает расходы, связанные с редактированием статей,
макетированием и печатью журнала, а также почтовой пересылкой журнала авторам.
Авторські примірники журналів будуть відправлені на поштові адреси, вказані в інформаційних
довідках, рекомендованим листом 25 січня 2019 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.
Туковский И.И., Жерновская И.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена исследованию категориального аппарата в области обеспечения качества обучения и
развития персонала предприятия. Исследована терминология, которая используется для обозначения
развития человеческих ресурсов на предприятии – профессиональное обучение, профессиональное
развитие, повышение квалификации и т.п. Выявлено, что категориальный аппарат в украинских
научных исследованиях и официальных документах отличается от того, который принято использовать
на международном уровне.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, вознаграждение за труд, плата, правовое
регулирование оплаты труда, работник, работодатель.
Tukovs'kyy Ivan, Zhernovs'ka 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,
employer.
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CONCEPTUAL BASES FOR PROVIDING THE QUALITY OF TRAINING
AND DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE’S PERSONNEL
The purpose of the article is to improve the system of mortgage crediting of residential real estate in
Ukraine. Mortgage lending appeared in Ukraine in the early XVII century, today the actual problem is a small
percentage of the banking book long-term mortgage loans, because banks, on the one hand, tend to rotate
without the risk of short-term funds, another potential borrower of these loans, unfortunately, is not
creditworthy. However, despite the risks, this banking product is a significant factor in the redistribution and
accumulation of funds, the transformation of private savings into investment resources, the problem of housing,
but also contributes to the stabilization of the economy in the country as a whole. Functioning and the
distribution of mortgage capital, the possible financial risks, the interaction of the mortgage market by the
financial, investment and monetary Affairs, leads to a certain complexity of the mechanism of functioning of the
mortgage market of Ukraine in general. The relevance of this topic not only in the development of the housing
market, but also the feasibility studies for the development of this issue. We present an analysis of the
institutional environment of mortgage lending residential real estate, which gave an opportunity to identify and
define the environment of modern residential real estate market, its relationship with other markets. We present
the analysis of the institutional environment of mortgage lending residential real estate which provided the
opportunity to identify and define the environment of modern residential real estate market, its relationship with
other markets.
Methodology. The survey is based on institutional structure of the mortgage market that has evolved
independently of other structures, independently within country under the influence of specific socio-economic
environment and economic policy.
Results of the survey showed that mortgage lending can be providing the borrower with some free
services, such as: long-term deposit on favorable terms, notary services, insurance, discounts on bank services,
providing services to the bank and the developer, given appropriate training of the borrower and so forth.
Practical implications. As practice shows, most need mortgage loans young and wealthy clients. With
this purpose, you need also to diversify the types of loans. Young people without significant income, applying
for social housing, while the wealthy – for luxury housing and placing home in a prestigious area of the city.
Value/originality. The inclusion of the strategic map to the stages of formation of innovative strategy
will increase the efficiency of the financial support of innovation activity, as the management of the enterprise
will work out a plan of action under different conditions of the course of innovation activity. In addition, an
innovative strategy, especially in terms of financial support for innovation, must be integrated into a system of
Balanced Scorecard of the enterprise.

