
 

 
 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 
 

 

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

ECONOMICS, ACCOUNTING, FINANCE AND LAW IN THE 

CONTEXT OF GLOBALIZATION: TRENDS AND PROSPECTS 
 

 

Збірник тез доповідей 

Book of abstracts 
 

 

Частина 3 

Part 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 вересня 2019 р. 

September 12, 2019 
 

м. Полтава, Україна 

Poltava, Ukraine 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL 

CONFERENCE 
 

 

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА 

ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 

ECONOMICS, ACCOUNTING, FINANCE AND 

LAW IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: 

TRENDS AND PROSPECTS 
 

 

 

Збірник тез доповідей 

Book of abstracts 
 

 

Частина 3 

Part 3 

 

 

12 вересня 2019 р. 

September 12, 2019 

 

 

м. Полтава, Україна 

Poltava, Ukraine 
 

 
 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» 
 

 

2 

 

УДК 33 

ББК 65 
 

Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: 

збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 вересня 

2019 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – 71 с. 

 

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-

практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: 

тенденції та перспективи» з: 
Барановичский государственный университет 

Белорусский государственный экономический университет 

Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України 

Вінницький національний аграрний університет 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

Донецький національний технічний університет 

Донецький національний університет ім. Василя Стуса 

Донецький юридичний інститут МВС України 

Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського 

господарства ім. О. М. Бекетова 

Запорізький національний університет 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

Інститут економіки промисловості НАН України 

Київський міжнародний університет 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

Київський національний університет технологій та дизайну 

Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ 

Лодзинский университет 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

Львівський торговельно-економічний університет 

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь  

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

ОАО «8 Марта» 

Одеський національний морський університет 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 

Рівненський інститут слов’янознавства 

Сумський державний університет 

Сумський національний аграрний університет  

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки 

Тернопільський національний економічний університет 

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя  

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» 
 

 

3 

 

Університет державної фіскальної служби України 

Університет економіки та права «КРОК» 

Університет митної справи та фінансів 

Харківський навчально-науковий інститут «Університет банківської  справи» 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 

Херсонський державний університет 

Херсонський національний технічний університет 

Хмельницький національний університет  

Чернівецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

 

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних 

питань економіки, обліку, фінансів 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; 

національної безпеки та оборони в умовах кризових явищ; економіки сільського 

господарства і АПК; екологічної економіки і сталого розвитку; економіки 

природокористування; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 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; 

правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; історії та 

теорії держави та права, філософії права; цивільного права та процесу, сімейного права, 

житлового права, міжнародного приватного права; господарського права та процесу; 

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, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» 
 

 

4 

 

ЗМІСТ 
CONTENTS 

 
СЕКЦІЯ 18. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 
SECTION 18. ECONOMIC LAW  AND PROCESS .............................................................  
 

 
7 

Туровец М. В. 
К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ СО СТОРОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ .........  
 

 
 
7 

СЕКЦІЯ 19. ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
SECTION 19. ECOLOGICAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT ......................................................................................................................  
 

 
 
9 

Тимошенко М. В. 
НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РОСТА .........................................................  
 

 
9 

СЕКЦІЯ 20. МЕНЕДЖМЕНТ 
SECTION 20. MANAGEMENT ..............................................................................................  
 

 
11 

Бондарь А. В., Обронова А. Н. 
КАЧЕСТВО И ЦЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЕКТАХ ...............................  
 

 
11 

Лиходід Ю. К. 
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ .......................................  
 

 
12 

Олійник О. В., Черчик Л. М. 
СУЧАСНІ ФОРМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ...........  
 

 
13 

Рожко С. Ю. 
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ В ПРОЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ .........................................................................................  
 

 
 

14 

Хамаза М. С. 
НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ..................  
 

 
15 

Харкевич И. С., Лебедевская А. В. 
ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В 
СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ......................................................................................  
 

 
 

16 

Христова В. А. 
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ...................................  
 

 
18 

СЕКЦІЯ 21. ЕКОЛОГІЧНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО 
SECTION 21. ENVIRONMENTAL, LAND AND  AGRARIAN LAW ..............................  
 

 
19 

Мартюк А. С. 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОВ’ЯЗАННІ З МОРАТОРІЄМ НА ОБІГ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ ..........................................  
 

 
 

19 

СЕКЦІЯ 22. ЛОГІСТИКА ТА ТРАНСПОРТ 
SECTION 22. LOGISTICS AND TRANSPORT ...................................................................  
 

 
21 

Токман Д. А. 
SMART CITY .............................................................................................................................  
 

 
21 

Потапова Н. А. 
ЕКОНОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЦІНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КУЛЬТУР НА СТРУКТУРУ ЛОГІСТИЧНИХ КАНАЛІВ ....................................................  

 
 

22 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» 
 

 

5 

 

Цыркина Е. М. 
РОЛЬ ИНТЕРМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ ...........................................................................................................................  
 

 
 

23 

СЕКЦІЯ 23. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
SECTION 23. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL 
ECONOMY ................................................................................................................................  
 

 
 

26 

Брояка А. А. 
ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В СУЧАСНІЙ 
ЕКОНОМІЦІ ..............................................................................................................................  
 

 
 

26 

Гридовий Ю. А. 
ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ПРАЦІВНИКІВ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ З 
НЕДОПУЩЕННЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ЄСВ СУБ’ЄКТАМИ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНИ .......................................................................................  
 

 
 
 

28 

Мельник В. В. 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ .....................................................  
 

 
30 

Салтанова О. С. 
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІСТІВ ..............................................................  
 

 
 

32 

Швед О. М. 
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛІЗАТОРІВ ГАЗУ .................................  
 

 
33 

СЕКЦІЯ 24. ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
SECTION 24. INNOVATIONS AND INVESTMENT ACTIVITIES .................................  
 

 
35 

Гарбар В. А. 
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ..........................................................................  
 

 
 

35 

Гарбар Ж. В. 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ ..................................  
 

 
36 

Грабовська І. В. 
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ..............................................................................................  
 

 
 

38 

Лях І. І. 
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ .............................................................................................  
 

 
 

40 

СЕКЦІЯ 25. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО, ЖИТЛОВЕ 
ПРАВО, МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 
SECTION 25. CIVIL LAW AND PROCEDURE, FAMILY LAW, HOUSING LAW, 
INTERNATIONAL PRIVATE LAW ...........................................................................................................  
 

 
 
 

42 

Савицький А. Я. 
ПРОФЕСІЙНИЙ УПРАВИТЕЛЬ БАГАТОКВАРТИРНИМ ЖИТЛОВИМ 
БУДИНКОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ..................................................................................  
 

 
 

42 

СЕКЦІЯ 26. ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
SECTION 26. HISTORY AND THEORY OF STATE AND LAW, PHILOSOPHY 
OF LAW ......................................................................................................................................................................  
 

 
 

44 

Дадашова Т. Х. 
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ВИЩУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ ..................................................  

 
44 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» 
 

 

26 

 

 

УДК 330.544.2 

Брояка А. А. 

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

 

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ ТА 

ПОСЛУГ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

В умовах динамічного розвитку економічної активності суб’єктів господарювання та 
становлення сучасного інформаційного суспільства формується новий тип споживача, який 
є ринково обізнаний, вимогливий та критичний до пропозиції товарів та послуг. 
Враховуючи це, вагомим чинником забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 
виробників є систематичне дослідження, аналіз та врахування у своїй діяльності потреб 
споживачів, їхніх уподобань, рівня купівельної спроможності, обсягів споживання, 
чинників, що формують попит споживача тощо.  

Структура та обсяги споживання переважно залежать від уподобань та фінансових 
можливостей споживачів. Проте, формування купівельних реакцій та прийняття споживчих 
рішень різними індивідами може варіюватися в залежності від впливу особистісних, 
психологічних, економічних, соціокультурних, політичних та інших факторів.  

Економічна концепція до аналізу поведінки сучасного споживача базується на теорії 
раціонального споживчого вибору, згідно якої споживач, усвідомлюючи необхідність 
придбання певної продукції, приймає купівельне рішення виходячи із її максимальної 
корисності та мінімальних затрат [1]. У сучасній ринковій економіці існує значне 
розшарування споживачів за рівнем доходів і їхня споживча поведінка відрізняється. Чим 
менший рівень доходу, тим раціональнішим є споживач, а його купівельні рішення будуть 
прийматися переважно на користь дешевших товарів першої необхідності. Найбільш 
значущою цільовою групою споживачів для більшості виробників є «середній клас», 
представники якого можуть собі дозволити більш дорожчі товари та купувати їх не тільки 
для задоволення первинних потреб, а й вторинних. Ступінь раціональності їхньої поведінки 
залежатиме від стабільності національної економіки та очікувань щодо величини своїх 
реальних майбутніх доходів. Попит споживачів із високим рівнем доходів на більшість 
товарів буде низько еластичним, оскільки мало залежатиме він ціни, і демонструватиме їхні 
статус й заможність. Проте, в умовах розвиту інформаційного суспільства та консюмеризму 
все більшого значення серед споживачів із низькими та середніми рівнями доходів набуває 
демонстраційне споживання, спрямоване на закупівлю більш дорогої, непершочергової 
продукції, що умовно підтверджує вищий рівень доходу та статус споживача (ефект 
Веблена) [3]. У сьогоденні демонстраційне споживання підсилюється дією таких мережевих 
ефектів, пов’язаних із впливом оточуючих людей на індивідуальний вибір споживачем тієї 
чи іншої продукції, як ефект наслідування (прагнення володіти аналогічними благами, що й 
інші) та ефект сноба (бажання відрізнятися від маси та купувати унікальні, хоч і дорожчі 
товари та послуги).  

Слід зауважити, що особливості поведінки вітчизняних споживачів, зокрема старшого 
покоління, пов’язані із психологічним спадком радянського періоду, коли попит формувала 
фізична доступність товару незалежно від потреби. Становлення ринкового конкурентного 
середовища та одержання вільного доступу до значної кількості та номенклатури товарів і 
послуг сприяла росту надмірного демонстративного споживання (особливо товарів відомих 
брендів або їхніх копій), непідкріпленого наявними потребами. В той же час, звичка 
купувати «про запас» викривляє оцінку виробниками реального споживчого попиту.  

СЕКЦІЯ 23 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

SECTION 23 ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 
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Аналізуючи соціально-економічну ситуацію в Україні, спостерігаємо істотний вплив 

сучасної кризи на поведінку споживачів, їхні купівельні звички і преференції. Зменшення 

реальних доходів, подорожчання базових товарів та збільшення комунальних 

тарифів обумовлює жорсткий режим економії та зміну орієнтирів споживачів на 

товари першої необхідності, пошук додаткових способів заробітку. Не заважаючи на те, що 

номінальні доходи домогосподарств за останні 5 років зросли майже в 2 рази з 4563,5 грн до 

9904,1 грн (рис. 1), у 2018 році 10,6 млн осіб (27,6 % від загальної кількості населення) мали 

доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму (3262,7 грн). При цьому, офіціальний 

прожитковий мінімум, на основі якого базується розрахунок мінімальної заробітної 

плати, пенсій та інших соціальних виплат, становив у 2018 році лише 1744,8 грн, що на 

568,8 грн більше, ніж у 2014 році. Відсутність належної індексації доходів споживача 

відповідно до інфляційних коливань, призводить до значного падіння купівельної 

спроможності українців.   

 
Рис. 1. Динаміка життєвого рівня населення України у 2014 – 2018 рр. 

Джерело: Сформовано автором за даними Державної служби статистики України [2] 

 

Аналіз структури споживчих сукупних витрат вітчизняних домогосподарств за останні 

5 років свідчить, що більше половини своїх доходів вони спрямовували на закупівлю 

продуктів харчування та безалкогольних напоїв. У 2018 році частка даних витрат становила 

51,85 %, що свідчить про невідповідність рівня цін та доходів населення. Додавши ще 

16,52 % витрат на комунальні послуги, бачимо, що на всі інші види споживання (охорона 

здоров’я, одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, освіта, відпочинок) залишається 

менше третини доходу. За таких умов очікувати стрімкого збільшення ВВП не приходиться, 

адже режим споживчої економії обумовлює скорочення обсягів вітчизняного виробництва 

товарів демонстраційного споживання, погіршення їхньої якості заради здешевлення. Не 

дивлячись на те, що починаючи із 2016 року економіка країни почала переходити у фазу 

пожвавлення, реальний обсяг ВВП із-за низької купівельної спроможності ще не 

повернувся до стану 2010 року (рис. 2). Серед позитивних змін, що відбулися в зв’язку із 

кризою, – масовий перехід на продукцію вітчизняного виробника.  
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Рис. 1. Зміна обсягу ВВП України у 2010 – 2018 рр. 

Джерело: Сформовано автором за даними Державної служби статистики України [2] 

 

Отже, нестабільність політичної та соціально-економічної ситуації заважає 
процесу еволюційного становлення культури споживання в Україні і гальмує економічне 
зростання. В умовах недостатньої фінансово-матеріальної забезпеченості населення, 

важливим кроком держави для підтримання купівельної спроможності споживачів є 
надання житлово-комунальних субсидій; реформування системи оплати праці; 

вдосконалення методики встановлення прожиткового мінімуму у відповідності до реальних 
потреб споживача; належна індексація доходів; регулювання цін на товари першої 

необхідності тощо.  
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ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ПРАЦІВНИКІВ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ З 

НЕДОПУЩЕННЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ЄСВ СУБ’ЄКТАМИ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНИ 
 

Досвід показує, що саме високі ставки по страхових внесках призводять до того, що 
роботодавці починають працювати в «тіні». Тому, для вирішення проблеми ухилення від 

сплати податків, необхідно створити стимули для їх своєчасної сплати та розробити 
ефективну систему їх адміністрування. Крім того, необхідно впровадити механізм 

розподілу податкового тягара між роботодавцем і працівником, змінити розмір нарахованої 
заробітної плати, яку необхідно збільшити на обсяг коштів, що витрачаються зараз на 
сплату ЄСВ. 

З метою підвищення якості адміністрування ЄСВ і дисципліни його сплати було 
схвалено проект закону для стабілізації пенсійної системи та забезпечення соціальної 
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