
 
 

Збірник наукових матеріалів 

ХХXVІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет - конференції  

el-conf.com.ua 

 

 

 

«ІННОВАЦІЇ НАУКИ ХХІ СТОЛІТТЯ» 

 

18 листопада 2019 року 

 

Частина 1 

 

 

 

м. Вінниця 



 
 

Інновації науки ХХІ століття, ХХXVІ Міжнародна науково-практична 

iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 18 листопада 2019 року. – Ч.1, с.76. 

 

 

 

 

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей ХХXVІ 

Мiжнародної науково-практичної інтернет - конференції «Інновації науки ХХІ 

століття», 18 листопада 2019 року, які оприлюднені на інтернет-сторінці 

el-conf.com.ua 

 

 

 

Адреса оргкомітету: 

21018, Україна, м. Вінниця, а/с 5088 

e-mail: el-conf@ukr.net 

 

 

 

Оргкомітет інтернет-конференції не завжди поділяє думку учасників. У 

збірнику максимально точно збережена орфографія і пунктуація, які були 

зaпропоновані учасниками. Повну відповідальність за достовірну інформацію 

несуть учасники, наукові керівники. 

 

 

 

Всі права захищені. При будь-якому використанні матеріалів конференції 

посилання на джерела є обов’язковим. 

  

mailto:el-conf@ukr.net


 
 

ЗМІСТ 

Економічні науки 

Албасова А.І. ТРИРІВНЕВА СХЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ЩАСТЯ ...................  5 

Андрійчук А.Ю. АНАЛІЗ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА НАПРЯМИ 

АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В Україні ...................................................  9 

Бас Д.П. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО 

ПОКАЗНИКИ В СУЧАСНІЙ Україні .................................................................  13 

Біневич Ю.О., Манойло К.І., Міщенко Д.А. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ...........................................................................................  16 

І.Є.Боборикіна, М.О.Тарасюк ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬ-

КОГО ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ України ..............................................................................................  19 

Бондаренко Д.О., Габрик А.В. Науковий керівник Коляда Т.А. НЕОБХІД-

НІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТА-

ТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ....................................................................  22 

Ботвіна О.Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИ-

ЄМСВТВА: ОЦІНКА ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ .......................................  25 

Братунець Ю.Ю., науковий керівник Корж М.А. АНАЛІЗ МЕТОДІВ 

ЦІНОУТВОРЕННЯ  ..............................................................................................  29 

Брояка А.А., Мартиненко О.А. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ........................................  33 

Василечко Х.С. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ  ..................  37 

Волошин С. В. IP-ТЕЛЕФОНІЯ ЯК СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ 

ІНТЕРНЕТ ТА VOIP ЯК ЇЇ МАЙБУТНЄ ............................................................  43 

Герасимова Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯ-

ТОСТІ НАСЕЛЕННЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ..........................  47 

Гінчева К.М., науковий керівник Гринюк Н.А. ПРОБЛЕМА КОМУНІКА-

ЦІЙ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ...................................................  53 

Гладка Д.О. ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЦІНОУТВО-

РЕННЯ ....................................................................................................................  56 

Денисовець Н. О. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ........   62 



33 
 

5. Власюк В.Є., Олексієвець О.О., Олішкевич К.В. Проблеми формування 

цінової політики підприємств. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). C. 521–524. 

URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/117. pdf (дата звернення: 

26.10.2019). 

6. Купчак В. Р. Сучасні підходи і методи ціноутворення в ринкових 

умовах. Моделювання регіональної економіки.  2012.  № 1.  С. 208-218. 

7. Рибидайло А. А. Підходи щодо оцінки собівартості та ціни 

інформаційних технологій / А. А. Рибидайло, С. В. Бобров, О. В. Поривай, Т. В. 

Уварова, К. В. Панадій // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних 

досліджень Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського.  2014.  № 2. С. 202-243. 

8. Богацька Н.М. Гарах О.М. Цінова політика підприємств і проблеми, що 

її супроводжують. URL: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/ 

32959.doc.htm (дата звернення: 21.10.2019). 

9. Трофіменко А.Ю., Невмержицька С.М. Удосконалення цінової 

політики підприємства. URL: http://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukraini-

an_editions/Nevmerzicka2015022811.pdf (дата звернення 26.10.2019). 

____________________________________________________________________ 

УДК 338 Економічні 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
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к.е.н, доцент; 
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Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця , Україна  

У сучасному світі, де все розвивається зі шаленою швидкістю, основним 

механізмом досягнення високої економічної ефективності будь-якої організації 

є вміння реагувати на зміни ринку та його ресурсної бази. 
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 В час інформаційного суспільства та швидкого зростання економічної та 

технологічної обізнаності людини, організації впроваджують нові ресурсні бази 

для задоволення нових потреб споживача. Таким чином, виникає потреба в 

інноваціях.[8] 

Поняття «банківські інновації» різні вчені, серед яких: С.Б. Єгоричев [3],  

В.О. Ткачук [6] , І.Т. Балабанов [1], В.С. Викулов [2], трактували по різному, 

але, вивчивши їхні бачення, можна знайти спільну рису, що впровадження 

банківських інновацій призводить до якісних змін у банківській сфері та сприяє 

отриманню банками прибутку. 

Інноваційний розвиток банківської системи можна визначити як процес 

структурного вдосконалення банківської системи, який досягається переважно за 

рахунок практичного використання нових знань для підвищення якості банківсь-

ких послуг, підвищення рівня захисту банківської інформації, підвищення рівня 

конкурентоспроможності банків і, як наслідок, банківської системи в цілому. 

Загалом, банківські інновації можна розподілити на три складові: 

- Фінансова – ця складова  пов'язана зі створенням нових банківських 

продуктів у традиційних сегментах ринку позичкових капіталів і банківських 

продуктів на нових сегментах (інвестиції в нерухомість, страховий бізнес, 

фінансовий лізинг); інноваціями в нових сегментах грошово-фінансового ринку, 

таких як: ринки цінних паперів, фінансових опціонів, іпотечних цінних паперів.  

- Технологічна – технологічні інновації передбачають створення нових і 

вдосконалення існуючих технологій у сферах надання банківських послуг, оброб-

лення та захисту інформації, розроблення нових банківських продуктів, техноло-

гічного забезпечення й технічного обладнання. Тенденції розвитку технологічних 

інновацій у банківській сфері сьогодні пов'язані з динамічним розвитком ІТ-сфери. 

Багато банків сьогодні переглядають свою ІТ-інфраструктуру з метою її оптиміза-

ції й впровадження нових технологій, які дозволять мінімізувати витрати на бан-

ківський бізнес, отримати конкурентні переваги. Наприклад, сьогодні популярни-

ми ІТ-проектами в банківському секторі є проекти впровадження відео-конференц-

зв'язку, надійності й безпеки віддаленого банківського обслуговування клієнтів.  
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- Організаційно-структурна складова інноваційної діяльності – є 

каталізатором розвитку сучасних видів банківських технологій і техніки й 

забезпечує такі процеси банківської діяльності: створення умов для найбільш 

повного та своєчасного задоволення потреб клієнтів банку в нових послугах; 

конкурентоспроможність банку за показниками якості обслуговування й 

ефективності банківської діяльності [5].  

Серед банківських установ України, які протягом останніх років 

здійснюють активний інноваційний розвиток, слід виокремити: АТ КБ 

“Приватбанк”, “ПУМБ”, “Monobank”, АТ “Райффайзен Банк Аваль”, АТ 

“Ощадбанк”, АТ “Укрексімбанк”, АТ “Укрсоцбанк”, АТ “Альфа-Банк”, АТ 

“ОТП Банк”. Проте, безперечним лідером у втіленні інновацій на всіх рівнях 

власної діяльності є АТ КБ “Приватбанк”, про що свідчить унікальність 

продуктового ряду, багатофункціональність дистанційного обслуговування та 

застосування інноваційних технологій. [7] 

У 2016 році рейтинг Форбс дав Приватбанку перше місце в номінації 

«Інноваційні компанії України», в 2018 банк отримав нагороду – «Кращий 

інтернет-банкінг» від FinAwards 2018. За інформацією GooglePlay українці 

встановили на свої Android-смартфони додаток Privat 24 більше 5 млн разів. 

Якщо врахувати, що кількість смартфонів в мережах українських операторів 

становить близько 10 млн, то можна зробити висновок, що Privat 24 

використовує кожен другий власник AOS-пристроїв, а це абсолютний результат 

для платіжних додатків на Android серед користувачів України і Східної Європи. 

З 2010 року банк ПУМБ пропонує послуги онлайн-банкінгу, а з 2011 – 

мобільний додаток iPUMB. У травні 2018 банк запустив інтернет-банкінг у 

Viber. Було розширено функціонал банкінгу в месенджерах, клієнту надали 

можливість отримувати інформацію про свої дебетові рахунки. Інтернет-

банкінг дає можливість своїм вкладникам скористатися депозитними 

конструктором, за допомогою якого можна самостійно вибирати суму вкладу, 

термін, спосіб виплати відсотків, можливість зняття і поповнення коштів. 

Однак, банківська установа в свою чергу сама визначає і пропонує відсоткову 
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ставку, виходячи з обраного набору параметрів.  

Monobank – це одна онлайн платформа, яка прив’язана до Universal банку. 

Monobank пропонує кешбек. Залежно від виду товарів і послуг, за які клієнт 

Monobank буде платити карткою, йому повернеться на рахунок від 2 до 20% 

товару чи послуги. Незважаючи на те, що кешбек вже давно не викликає подиву 

в західних країнах, для України ця опція є досить інноваційною. Примітно, що 

Monobank отримав нагороду «Необанк року» від FinAwards 2018 [4].   

Інноваційна діяльність банків надає нові можливості щодо їх 

прогресивного розвитку, але разом з тим посилює тиск з боку традиційних і 

нових конкурентів, що вимагає вироблення й прийняття нестандартних, 

швидких рішень, які стосуються стратегії розвитку банків [7]. Тому банки, 

завжди повинні вдосконалювати свої операції, послуги, технології щоб бути 

більш стійкими до впливу зовнішніх і внутрішніх умов. 
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Чернівецький національний університет 

 імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

Актуальність досліджуваної проблеми визначається тим, що соціально-

трудові відносини займаютьособливе місце в життєдіяльності людини, 

визначають її соціальний статус,рівень добробуту, морально-психологічний 

клімат. За допомогоюсоціальної політики в умовах ринкової економіки держава 

регулюєвідносини між суспільством і особистістю.Реформування сучасної 

економіки в Україні зажадалоістотної зміни системи соціально-трудових 

відносин. Колишнясистема соціально-трудових відносин була зруйнована, 

проте нова система,адекватна сучасному етапу розвитку економіки, 

знаходиться сьогодні в стадії свого розвиток. 

Проблеми трансформації економічних систем та соціально-трудових 

відносин перебувають в полі зору багатьох вітчизняних та закордонних вчених. 
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