
 

 
 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 
 

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: СТРАТЕГІЧНІ 

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

ECONOMICS, FINANCE, ACCOUNTING AND LAW: 

STRATEGIC DEVELOPMENT PRIORITIES IN THE 

CONTEXT OF GLOBALIZATION 
 

 

Збірник тез доповідей 

Book of abstracts 
 

 

Частина 2 

Part 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

20 квітня 2019 р. 

April 20, 2019 
 

м. Полтава, Україна 

Poltava, Ukraine 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL 

CONFERENCE 
 

 

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

 

ECONOMICS, FINANCE, ACCOUNTING AND 

LAW: STRATEGIC DEVELOPMENT PRIORITIES 

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
 

 

 

Збірник тез доповідей 

Book of abstracts 
 

 

Частина 2 

Part 2 

 

 

20 квітня 2019 р. 

April 20, 2019 

 

 

м. Полтава, Україна 

Poltava, Ukraine 
 

 
 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» 
 

 

2 

 

УДК 33 
ББК 65 
 

Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах 
глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 
20 квітня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 2. – 63 с. 
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-
практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети 
розвитку в умовах глобалізації» з: 
Белорусский государственный технологический университет 
Білоцерківський національний  аграрний університет 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Вінницький національний аграрний університет 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 
Донбаська державна машинобудівна академія 
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України 
Донецький національний університет ім. Василя Стуса 
Запорізький національний технічний університет 
Запорізький національний університет 
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного 
економічного університету 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
Ізмаїльський державний  гуманітарний університет 
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 
Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості НУХТ 
Католицький університет Любельський Павла Івана ІІ 
Київський національний торговельно-економічний університет 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
Київський національний університет технологій та дизайну 
Луганський національний аграрний університет 
Львівський державний університет внутрішніх справ 
Львівський національний університет ім. Івана Франка 
Міжнародний університет бізнесу і права 
Национальный центр законодательства и правовых исследований 
Національний авіаційний університет 
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського» 
Національний транспортний університет 
Національний університет «Львівська політехніка» 
Національний університет «Одеська юридична академія» 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Національний університет водного господарства та природокористування 
Національний університет державної фіскальної служби України 
Національний університет «Острозька академія» 
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 
Одеський національний економічний університет 
Подільський державний аграрно-технічний університет 
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України 
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 
Сумський будівельний коледж 
Сумський державний університет 
Сумський національний аграрний університет 
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» 
 

 

3 

 

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 
Таврійський державний агротехнологічний університет 
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського 
Тернопільський національний економічний університет 
Ужгородський національний університет 
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 
Університет імені Альфреда Нобеля 
Університет митної справи та фінансів 
Університет технологічно-природничий ім. Яна та Єнджея Снядецьких 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 
Харківський національний університет радіоелектроніки 
Харківській національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова 
Херсонський державний університет 
Херсонський національний технічний університет 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
Чернігівський національний технологічний університет 

 
 
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних 
питань економіки, фінансів, обліку та права. 
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії 
економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки 
та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; 
продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського 
господарства і АПК; екологічної економіки і сталого розвитку; енергоефективності 
економіки; економіки торгівлі та послуг; економіки природокористування; підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; 
інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і 
політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та 
аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та 
інформаційних технологій в економіці; економічної кібернетики; маркетингу; 
менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; історії 
та теорії держави та права, філософії права; конституційного права, муніципального права, 
міжнародного публічного права; цивільного права та процесу, сімейного права, житлового 
права, міжнародного приватного права; господарського права та процесу; трудового права 
та права соціального забезпечення; екологічного, земельного та аграрного права; 
адміністративного права та процесу, фінансового права, інформаційного права; 
кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального 
процесу, криміналістики. 
 
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, 
студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору 
економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Автори тез, 2019 

Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019 
    Офіційний сайт: http://www.economics.in.ua 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» 
 

 

4 

 

ЗМІСТ 

CONTENTS 

 

СЕКЦІЯ 7. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В 

СУЧАСНОМУ СВІТІ 

SECTION 7. FOOD SAFETY AND ECOLOGICAL POLICY IN THE MODERN 

WORLD ......................................................................................................................................  
 

 

 

 

7 

Глубіш Л. Я. 

ТРИЛЕМА СФЕРИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.................................................  
 

 

7 

СЕКЦІЯ 8. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ 

SECTION 8. ENERGY EFFICIENCY OF ECONOMICS ...................................................  
 

 

9 

Мандрик І. О. 

НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ .....................................................................................................................  
 

 

 

9 

СЕКЦІЯ 9. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

SECTION 9. ENVIRONMENTAL ECONOMICS ................................................................  
 

 

11 

Грицак О. А. 

ШЛЯХИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ НА ПРИКЛАДІ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ..........................................................................................................  
 

 

 

11 

Ярова І. Є. 

СТРАТЕГУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОСТОРУ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ: 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ .............................................  
 

 

 

 

14 

СЕКЦІЯ 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

SECTION 10. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND EXCHANGE ACTIVITIES ........  
 

 

16 

Дюк А. А. 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИК ЯК 

СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ...................................................................................................  
 

 

 

16 

Міщук А. Ю., Бондаренко О. В. 

ЕКО-ІННОВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ .................................................................................  
 

 

17 

Чорній М. М. 

ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В УКРАЇНІ .................  
 

 

20 

Ясенова А. В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСАДОК КУРСУ ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТ ..........................................  
 

 

22 

СЕКЦІЯ 11. ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

SECTION 11. INNOVATIONS AND INVESTMENT ACTIVITIES..................................  
 

 

25 

Виноградська І. І., Гусаревич Н. В. 

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ ........................................................................  

 

25 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» 
 

 

16 

 

 

УДК 338.2 
Дюк А. А. 

к. е. н., доцент кафедри економіки, 
Вінницький національний аграрний університет 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИК ЯК 
СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Підприємництво є особливим за значимістю для людини фактором забезпечення, без 
ефективності якого неможливо забезпечити зростання добробуту. Розвитку підприємництва 
притаманна багатозначність функцій і теоретико-методичних характеристик, серед яких 
основними вважаємо соціальні та екомічні. Тобто підприємництво одночасно 
характеризується як економічне й соціальне явище, а його роль зводиться до економіко-
соціальних функцій. Економічні та соціальні чинники підприємництва взаємопов’язані, що 
в теорії характеризовано різними визначеннями наприклад в економіці і соціології. 

В економічних дослідженнях підприємництво визначається як: самостійне 
організаційно-господарське новаторство на сонові використання різних можливостей для 
випуску нових або старих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, 
ринків збуту тощо з метою отримання прибутків і самореалізації власної мети [1, с. 83]; тут 
же виділяють функції підприємництва (новаторська, організаційна, господарська, соціальна 
та особистісна) [1, с. 83]. 

Соціологічна наука трактує визначення підприємництва як [2]: соціально-економічного 
феномена в особі суб’єктів господарських відносин, які діють реалізуючи мету задоволення 
різноманітних потреб та інтересів, а їх діяльність відзначається ризиком, нововведеннями та 
ініціативою [2, с. 278]. 

Підприємництво з практичною появою і науковим усвідомленням характеристик, 
сутнісних інтерпретацій, завжди виконувало та продовжує виконувати роль продуктивної 
сили. Таке значення його ролі представляється доступним в економічному і соціальному 
сенсі. На перших порах підприємницької практики побутувала переважаюча думка про 
виключно економічне значення цього явища – нині ж учені, суспільні, підприємницькі діячі 
визначають появу суб’єктів категорії соціального підприємництва. 

Соціальне підприємництво є інструмент організації вирішення суспільних проблем, а 
також розвитку територій, сприяння енергоефективності, екологічності, реалізації 
природоохоронних програм тощо. 

На нашу думку, соціальне підприємництво (організаційно – підприємство) є вищою 
формою підприємницької діяльності, у якій матеріальна вигода не самоціль, а 
опосередковуючий, забезпечуючий елемент. Характерним його розвиток є для таких 
економічних систем, у яких практикується реалізація політики сталого і особливо 
інклюзивного розвитку. Проте, на перших головним чинником розвитку соціального 
підприємництва є держава, за наявності достатніх вільних фінансових ресурсів, а також 
бізнесмени – філантропи. Для результативного розвитку соціального підприємства потрібен 
соціальний капітал, який за призначенням може бути втрачено у сенсі окупності бізнесового 
проекту. Пріоритет соціального підприємництва – вирішення соціальних проблем. 

Виникнення соціального підприємництва пов’язуємо з динамічністю розвитку, 
задоволеністю потреб, а також культурним рівнем розвитку людини. Головний чинник 
виникнення цього виду діяльності, як ми вважаємо, полягає в науково-обґрунтованому 
відході від суспільства споживання до моделі сталого розвитку, зокрема у відношенні до 
інклюзивності. Одним словом, соціальний тип або ж вид підприємництва, пов’язаний із 
культурою, ставленням людей до природи і залежить від рівня добробуту. Припускаємо 
наявність зв’язку поширеності соціальних підприємств з культурним рівнем розвитку нації, 
а також багатством країни.  

Бачення визначення підприємництва саме у такому сенсі сформувалося досить недавно, 
адже соціальне вважається похідною від бізнес-діяльності, формою, видом господарювання 
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з неекономічною спеціалізацією. Соціальним вважаємо підприємництво, у розвитку якого 
над економічними, господарськими, виробничими завданнями переважають соціальні. 

Соціальне підприємництво пов’язують з діяльністю неприбуткових організацій, а їх 
засновники, учасники, обирають за пріоритет не отримання прибутку, а вирішення 
соціальних, суспільних проблем [3]. Головна вигода для соціального підприємця – 
вирішення суспільних проблем спільноти людей зі спільними інтересами. 

В цілому підсумовуючи положення тез є всі підстави вважати, що категорія 
«підприємництво» надзвичайно широко представлена як об’єкт, предмет дослідження 
різних наук, зокрема тих, що вивчають засади соціально-економічного, структурного, 
політичного, правового механізмів організації задоволення потреб членів суспільства, 
чинників підвищення їхнього добробуту. Таким чином, економічна наука у визначенні суті 
підприємництва робить ставку на економічні, соціальні, господарські характеристики. На 
наше ж переконання, в нинішню епоху розвитку людства підприємництво стає більше 
соціальним, ніж економічним явищем, набуваючи характеру соціальної організації. 
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ЕКО-ІННОВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Сучасні методи господарювання на підприємстві  ігнорують  його вплив на навколишнє 
природне середовище, це зумовлює сучасну екологічну ситуацію, яка на початок ХХІ ст. 
набула глобальних масштабів, та стала майже кризовою. Загострення екологічних проблем 
диктує необхідність екологічної спрямованості інноваційного розвитку економіки.  

Необхідною передумовою гармонійного вирішення екологічних і економічних проблем 
сучасної України є активізація інноваційного підприємництва, стимулювання розробки та 
впровадження інновацій з високим ступенем екологічності та економічної ефективності.  

Впровадження екологічних інновацій пов’язано з науково-технічним прогресом, що 
веде до якісної організації виробництва і забезпечує підвищення економічного, соціального 
та екологічного ефекту. 

В сучасному економічному середовищі інноваційний розвиток виступає як один з 
найважливіших факторів, що забезпечує конкурентні переваги промисловим підприємствам 
в умовах зростання конкуренції. Зважаючи на сучасну екологічну кризу виникає 
необхідність спрямування інноваційного розвитку на шлях екологічної модернізації. Це 
пов’язано з тим, що саме екологічна модернізація виробництва та господарської діяльності 
дозволить знизити техногенне навантаження на навколишнє середовище, ефективніше 
використовувати наявні виробничі ресурси, природно-ресурсний потенціал у взаємозв’язку 
з техніко-економічними, екологічними, фінансовими та соціальними результатами 
виробництва. Це дозволить підвищити еколого-економічний рівень виробництва та 
ефективності підприємницької діяльності. 


