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ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Стратегічні напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах глобалізації» 

Оргкомітет конференції: 

ЗАГОРОДНИЙ 
Михайло 
Васильович 

Голова Хмельницької обласної ради  

  

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

Т. в. о. Голови Хмельницької обласної державної адміністрації  

  

ОМЕЛЬЧУК 
Олег Миколайович 

ректор Хмельницького університету управління та права  
імені Леоніда Юзькова, доктор юридичних наук, професор, 
академік Академії наук вищої освіти України, заслужений юрист 
України (голова) 

ЮРГАЙТІС Донатас  
ректор Шауляйського університету (Литва), професор 
(співголова) 

БЄЛЯКОВА  
Наталія Миколаївна 

президент Хмельницької торгово-промислової палати  

  
ВОЙНАРЕНКО 
Михайло Петрович  

голова Хмельницької обласної організації спілки економістів 
України, доктор економічних наук, професор  

  

КОВТУН 
Ірина Броніславівна 

проректор з нормативного та науково-методичного 
забезпечення Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, кандидат наук з державного управління, 
доцент 

ЧОРНИЙ 
Леонтій Ілліч 

проректор з навчальної роботи Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат історичних 
наук 

ТЕРЕЩЕНКО 
Тетяна Василівна 

декан факультету управління та економіки 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова, кандидат наук з держаного управління, доцент 

СИНЧАК 
Віктор Петрович 
 

завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 
страхування Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, доктор економічних наук, професор 

СІЦІНСЬКИЙ  
Анатолій 
Станіславович 

завідувач науково-дослідної частини Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор 
наук з державного управління, професор 

Робоча група конференції: 

Арзянцева Д.А., Булат Г.В., Бучковська Я.Г., Граматович Ю.В., Захаркевич Н.П., Корюгін А. В., 
Крушинська А. В., Кудельський Е.В., Самарічева Т.А., Ткачук Н. М.  
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 
20 вересня, п’ятниця 

10:00 год. Відкриття конференції  

10:30 год. Пленарне засідання 

12.00 год. Перерва 

12:30 год. Дискусійні панелі 

17.30 год. Підбиття підсумків роботи конференції та затвердження  
рекомендацій 

Регламент конференції: 

Вітальне слово – 5 хв. 

Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв. 

Доповідь на дискусійних 
панелях/круглому столі 

– 5 хв. 

Виступ з повідомленням – 3 хв. 
 
 

Мови конференції - українська, російська, англійська, німецька, польська 
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20 вересня, п’ятниця 
 

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ – 10:00 год. 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Омельчук Олег Миколайович — ректор Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор юридичних наук, професор, 
академік Академії наук вищої освіти України, заслужений юрист України  

 

Пленарне засідання конференції – 10.30 год. 
 

Модератори: Сіцінський Анатолій Станіславович, завідувач науково-
дослідної частини Хмельницького університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова, доктор наук з державного 
управління, професор; 

Синчак Віктор Петрович, завідувач кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 
доктор економічних наук, професор 

 

 

Доповіді: 
1.  З МЕНЕДЖМЕНТОМ ДО ФІНАНСІВ 

Синчак Віктор Петрович, завідувач кафедри менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор економічних наук, 
професор 

2.  СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКА, ІННОВАЦІЇ, 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Герасимчук Василь Гнатович, професор кафедри міжнародної 
економіки Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор економічних 
наук, професор 

3.  СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ДЕСЯТКОВОЇ МОДЕЛІ  УПРАВЛІННЯ 
ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПОВНОЦІННОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Комар Юрій Миколайович, професор кафедри менеджменту 
виробничої та невиробничої сфери Донецького державного 
університету управління доктор наук з державного управління, 
професор 
 



 

5 

4.  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПАТТЕРНІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
Чмир Олена Сергіївна, завідувач відділу супроводження академічних 
ресурсів ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та 
інформації», доктор економічних наук, професор 

5.  РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІКИ 

Матвейчук Людмила Олександрівна, професор кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи Кам’янець-Подільського національного 
університету ім. Івана Огієнка, доктор наук з державного управління, 
доцент 

6.  ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Алексеєнко Максим Дмитрович, професор кафедри банківської 
справи Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор 

7.  Eвoлюцiйна тpанcфopмацiя pизик-мeнeджмeнту у мiжнаpoднiй пpактицi 
Кузьмак Олена Миколаївна, професор кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Луцького національний технічного 
університету, доктор економічних наук, доцент 

8.  ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ 

Трусова Наталя Вікторівна, професор кафедри фінансів,банківської 
справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного, доктор економічних наук, 
професор 

9.  ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 
БАНКІВ ЯК КОРПОРАЦІЙ 

Вовчак Ольга Дмитрівна, завідувач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування ДВНЗ «Університет банківської справи», доктор 
економічних наук, професор 

10.  ЗАКОНИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
Кірін Роман Станіславович, провідний науковий співробітник відділу 
економіко-правових проблем містознавства Інституту економіко-
правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, доцент 

 

 
Перерва 12.00-12.30 год. 
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Дискусійні панелі 
 

Тематичний напрям «Соціальні та поведінкові науки», «Публічне 
управління та адміністрування», «Право» 

 
Модератори: Арзянцева Дар’я Андріївна, доцент кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування Хмельницький 
університет управління та права імені Леоніда Юзькова, , 
кандидат економічних наук, доцент; 

Корюгін Андрій Валерійович, доцент кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, кандидат економічних наук, доцент 

 
 

 

Доповіді: 
1.  МУНІЦИПАЛЬНИЙ КОНСАЛТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
Довгань Валерій Іванович, головний науковий співробітник науково-
дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького, доктор наук з 
державного управління, професор 

2.  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
Іонін Євген Євгенович, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту 
Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор 
економічних наук, професор 

3.  ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ процесів ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

Коляденко Світлана Василівна, завідувач кафедри комп’ютерних 
наук  та економічної кібернетики Вінницького національного 
аграрного університету, доктор економічних наук, професор 

4.  ДО ПИТАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ОСВІТИ  
І НАУКИ 

Кулинич Роман Омелянович, завідувач кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор економічних наук, 
професор 
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5.  ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ В ПРОЦЕС 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

Левицька Інна Ванадїївна, професор кафедри аграрного консалтингу 
і туризму Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор економічних наук, професор 

6.  ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 

Цвігун Інна Анатоліївна,  завідувач кафедри обліку, оподаткування та 
технологій електронного бізнесу Подільського державного аграрно-
технічного університету, доктор економічних наук, доцент 

7.  ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ З ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ 

Виговська Тетяна Вікторівна, доцент кафедри філософії, соціально-
гуманітарних наук та фізичного виховання Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
біологічних наук, доцент 

8.  ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ВИД 
МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОГО АКТУ 

Галус Олена Олександрівна, доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат юридичних наук, 
доцент 

9.  СУЧАСНІ МЕТОДИ ОХОРОНИ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

Гармата Олександр Миколайович, доцент кафедри екології 
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 
кандидат педагогічних наук;  
Бондаренко Лідія Ігорівна, студентка Національного педагогічного 
університету ім. М.П. Драгоманова 

10.  РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
Годнюк Ірина Валентинівна, викладач кафедри обліку і 
оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу, кандидат економічних наук, доцент 

11.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
ПЛАНУВАННЯРОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Карлюка Дмитро Олександрович, доцент кафедри економіки, 
підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного 
технічного університету, кандидат економічних наук, доцент 
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12.  ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК УКРАЇНИ В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Коляденко Дмитро Леонідович, старший викладач кафедри 
економіки Вінницького національного аграрного університету, 
кандидат економічних наук 

13.  ОСОБЛИВОСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Коркушко Олег Никодимович, доцент кафедри обліку і 
оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу, кандидат економічних наук, доцент 

14.  УМОВИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МУНІЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

Лаврук Оксана Степанівна. доцент кафедри менеджменту, публічного 
управління та адміністрування Подільського державного аграрно-
технічного університету, кандидат економічних наук, доцент 

15.  СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Олійник Уляна Миколаївна, доцент кафедри теорії та історії держави 
і права Хмельницького університету управління та права  імені Леоніда 
Юзькова, кандидат юридичних наук 

16.  ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В 1990-Х РР. 
Пелех Оксана Богданівна, доцент кафедри менеджменту Рівненського 
державного гуманітарного університету, кандидат економічних наук, 
доцент 

17.  БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ 

Продан Ірина Олегівна, старший викладач кафедри міжнародного 
туризму та готельного бізнесу Тернопільського національного 
економічного університету, кандидат економічних наук;  
Семанюк Тетяна Михайлівна, магістрант Тернопільського 
національного економічного університету 

18.  КОНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Сисоєнко Ірина Анатоліївна, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Херсонського національного технічного 
університету, кандидат економічних наук, доцент 

19.  АКТИВІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ 
КАДРІВ РЕГІОНУ З ГРОМАДОЮ 

Требик Людмила Петрівна, доцент кафедри публічного управління та 
адміністрування Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, кандидат наук з державного управління 
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20.  МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ ТУРИСТА: КАРДИНАЛІСТСЬКИЙ ПІДХІД 
Фасолько Тетяна Миколаївна, доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування  Хмельницького університету 
управління і права імені Леоніда Юзькова, кандидат економічних наук; 
Сем’янчук Петро Михайлович, доцент кафедри підприємництва та 
спеціальних дисциплін Хмельницького навчально-наукового інституту 
Тернопільського національного економічного університету, кандидат 
економічних наук 

21.  СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
Щепанский Едуард Валерійович, професор кафедри публічного 
управління та адміністрування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат економічних 
наук, доцент;  
Панасюк Людмила Василівна, студентка магістратури за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

22.  ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
ПОВНОВАЖЕНЬ 

Ярмолинська Ілона Валентинівна, в.о. асистента кафедри публічного 
управління та адміністрування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова 

23.  ЗМІНА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КОНФІСКОВАНИМ МАЙНОМ, ВИЛУЧЕНИМ МИТНИЦЯМИ 

Бондаренко Василь Анатолійович, науковий співробітник відділу 
дослідження митних ризиків НДЦМС НДІФП, Університету державної 
фіскальної служби України 

24.  УМОВИ ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Бахарєва Ярослава Василівна, асистент кафедри комп’ютерних наук 
та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету 

25.  ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Лалуєва Надія Миколаївна, викладач кафедри публічного управління 
та адміністрування Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова 
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Тематичний напрям «Управління та адміністрування» 

 

Модератори: Бучковська Яна Георгіївна, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 
кандидат економічних наук, доцент 

Ткачук Наталія Миколаївна, доцент кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова кандидат економічних наук, доцент 

 

 Доповіді: 

1.  АКТИВІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

Андрос Світлана Вікторівна, провідний науковий співробітник відділу 
фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук, 
доцент 

2.  ФАКТОРНИЙ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СТАВКИ 
Вовчак Ольга Дмитрівна, завідувач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи», доктор економічних наук, професор;  
Кравченко Анна Станіславівна, докторант, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Державного вищого навчального 
закладу «Університет банківської справи», кандидат економічних наук, 
доцент 

3.  ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ 
Дем’янишин Василь Григорович, професор кафедри фінансів 
ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного 
університету, доктор економічних наук, професор;  
Лободіна Зоряна Миколаївна, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія 
Тернопільського національного економічного університету, доктор 
економічних наук, доцент 

4.  Умови та напрями розвитку промислових підприємств в контексті 
комунального сервісно-виробничого обслуговування 

Кузьмак Олег Іванович, директор Рівнеської філії ПВНЗ 
“Європейський університет”, доктор економічних наук, доцент 
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5.  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ КОРДОНІВ ЄС (ДОСВІД 
ФОРМУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ) 

Арзянцева Дар’я Андріївна, доцент кафедри менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна, кандидат 
економічних наук, доцент; 
Пунда Олександр Олегович, провідний науковий співробітник 
Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС 
України, доктор юридичних наук, доцент 

6.  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ У 
ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Барабаш Леся Віталіївна, доцент кафедри фінансів, банківської справи 
та страхування Уманського національного університету садівництва 
кандидат економічних наук, доцент 

7.  ТРАНСФОРМАЦІЯ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР 
ЗМІЦНЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Баранецька Ольга Вікторівна, доцент кафедри безпеки, 
правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань 
Тернопільського національного економічного університету, кандидат 
економічних наук 

8.  ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ 
КООПЕРАЦІЇ ДО ВИМОГ МСФЗ 

Булат Галина Володимирівна, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

9.  ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СУТНІСТНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Бучковська Яна Георгіївна, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

10.  ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Власюк Світлана Анатоліївна, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Уманського національного університету 
садівництва, кандидат економічних наук, доцент;  
Бондаренко Наталія Вікторівна, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Уманського національного університету 
садівництва, кандидат економічних наук, доцент 

11.  МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАНЯ: ВИКОРИСТАННЯ В БУРЯКІВНИЦТВІ 
Волонтир Людмила Олексіївна, доцент кафедри комп’ютерних наук 
та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету, кандидат технічних наук, доцент 
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12.  СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В 
УКРАЇНІ 

Гернего Юлія Олександрівна, доцент кафедри корпоративних 
фінансів і контролінгу ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», кандидат 
економічних наук 

13.  МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БАНКІВ З ПОЗИЦІЇ 
ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ 

Дема Дмитро Іванович, завідувач кафедри фінансів і кредиту 
Житомирського національного агроекологічного університету, 
кандидат економічних наук, професор,  
Сус Леся Валеріївна, доцент кафедри фінансів і кредиту 
Житомирського національного агроекологічного університету, 
кандидат економічних наук 

14.  ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 

Захаркевич Наталія Петрівна, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

15.  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Зелінська Оксана Владиславовна, доцент кафедри комп’ютерних 
наук та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету, кандидат технічних наук, доцент 

16.  ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
Кудельський Віталій Едуардович, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 

17.  ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
Колесніков Андрій Павлович, доцент кафедри безпеки, 
правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань 
Тернопільського національного економічного університету, кандидат 
економічних наук, доцент 

18.  ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Корюгін Андрій Валерійович, доцент кафедри менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат економічних 
наук, доцент 
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19.  БЮДЖЕТНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
Лободіна Зоряна Миколаївна, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія 
Тернопільського національного економічного університету, доктор 
економічних наук, доцент;  
Ревак Олександра Віталіївна, студентка факультету фінансів та 
обліку Тернопільського національного економічного університету 

20.  TO THE QUESTION OF EFFICIENCY ASSESSMENT OF STATE PENSION 
INSURANCE 

Petrushka Olena Volodymyrivna, Associate Professor of Department of 
Finance named after S.I. Yuriy Ternopil National Economic University, Ph.D. 
in Economics, Associate Professor;  
Shuliuk Bohdana Stepanivna, Associate Professor of Department of 
Finance named after S.I. Yuriy Ternopil National Economic University, Ph.D. 
in Economics, Associate Professor 

21.  АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЙОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Піхняк Тетяна Андріївна, викладач циклової комісії фінансів, обліку і 
оподаткування Хмельницького торговельно-економічного коледжу 
КНТЕУ, кандидат економічних наук 

22.  УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ 
Потапова Надія Анатоліївна, доцент кафедри комп’ютерних наук та 
економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету, кандидат економічних наук, доцент 

23.  РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В МАГАЗИНАХ «КОНФІСКАТ» 
Прус Людмила Романівна, завідувач відділу дослідження митних 
зобов’язань НДЦМС НДІФП, Університету державної фіскальної служби 
України, кандидат економічних наук, доцент 

24.  ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПДВ НА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ 

Самарічева Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 

25.  РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ДЕЯКІ 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 

Слободян Володимир Дмитрович, викладач кафедри обліку і 
оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу, кандидат економічних наук, доцент; 
Довгань Ірина Артурівна, співробітник Подільського аграрно-
технічного університету 

26.  FUNDRAISING IN UKRAINE: ESSENCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
Sydor Iryna, Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance named 
after S. Yuriy, TNEU;  
Skoblyak Tetyana, student of the Fm group - 21 TNEU 
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27.  КОРПОРАТИВНА СУТНІСТЬ КОНСОЛІДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У 
БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 

Ткачук Наталія Миколаївна, доцент кафедри менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова кандидат економічних наук, 
доцент 

28.  FINANCIAL MARKET OF UKRAINE: CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT 
PROSPECTS 

Tulai Oksana Ivanivna, Professor of the Department of Finance named after 
S. I Yuriy Ternopil National Economic University Doctor of science in 
economics, Professor;  
Alekseyenko Lyudmyla Mychajlivna, Head of the Department of 
Management and Administration Ivano-Frankivsk Research and 
Development Institute of Management Ternopil National Economic 
University Doctor of science in economics, Professor 

29.  МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАБОРОМ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН 
ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ 
АСПЕКТІВ ТЕОРІЇ ІГОР 

Чайковська Інна Ігорівна, доцент кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова, кандидат економічних наук, доцент; 
Думанська Катерина Сергіївна, докторант Хмельницького 
національного університету, кандидат економічних наук, доцент 

30.  МОДЕЛЮВАННЯ ДОПУСТИМИХ МЕЖ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 
Фасолько Тетяна Миколаївна, доцент кафедри математики, 
статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат економічних 
наук;  
Кушнір Оксана Климівна, доцент кафедри економіки підприємства 
Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, 
кандидат економічних наук 

31.  ІМІДЖ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ 
ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ 

Шимко Ольга Володимирівна, доцент кафедри менеджменту 
Рівненського державного гуманітарного університету кандидат 
економічних наук, доцент;  
Веретін Людмила Станіславівна, завідувач підготовчого відділення 
Національного університету водного господарства та 
природокористування, кандидат економічних наук 

32.  РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В УКРАЇНІ 
Юрчук Наталія Петрівна, доцент кафедри комп’ютерних наук та 
економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету, кандидат економічних наук, доцент 
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33.  ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
Крушинська Алла Вікторівна, старший викладач кафедри 
менеджменту,фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

34.  УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРНИМ ЗРОСТАННЯМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Граматович Юлія Василівна, в. о. старшого викладача кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

35.  ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІЗНЕСІ 
Кіпоренко Світлана Сергіївна, асистент кафедри комп’ютерних наук 
та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету 

36.  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 
Жогіна Олена Володимирівна, здобувач Чернігівського національного 
технологічного університету 

37.  ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В 
АГРОФОРМУВАННЯХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місінькевич Олексій Павлович, директор Хмельницького науково-
дослідного центру продуктивності агропромислового комплексу 
Кудельська Людмила Олександрівна, завідувач науково-дослідного 
відділу Хмельницького науково-дослідного центру продуктивності 
агропромислового комплексу 

 

Тематичний напрям «Соціально-економічний розвиток держави 

очима студентської молоді» 

 

Модератори: Захаркевич Наталія Петрівна, доцент кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, кандидат економічних наук, доцент; 

Самарічева Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, кандидат економічних наук 

 Доповіді: 
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1.  ВПЛИВ ЕКОСИСТЕМ НА ЕКОНОМІКУ ТА ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
Андрушко Людмила Володимирівна, студентка 4 курсу за 
спеціальністю «Менеджмент» Хмельницького університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова  
Науковий керівник: Захаркевич Н. П., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

2.  ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ 
Багрій Наталія Анатоліївна, студентка 4 курсу за спеціальністю 
«Менеджмент» Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Граматович Ю.В., в. о. старшого викладача кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

3.  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  

Білик Катерина Андріївна, студентка магістратури за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Арзянцева Д.А., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

4.  ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДНИХ РЕСУРСІВ  
Булешна Вікторія Анатоліївна, студентка 3 курсу спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та страхування» факультету управління та 
економіки Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Захаркевич Н. П., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

5.  АГРАРНИЙ СЕКТОР ЯК ДРАЙВЕР ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Городецька Анастасія Євгеніївна, студентка 3 курсу за спеціальністю 
«Фінанси, банківська справа та страхування» Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Захаркевич Н. П., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 
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6.  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ  
В УКРАЇНІ 

Грехова Олександра Володимирівна, студентка магістратури за 
спеціальністю фінанси, банківська справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 
Науковий керівник: Крушинська А.В., старший викладач кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

7.  ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ:СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

Грицькова Анастасія Павлівна, студентка магістратури за 
спеціальністю «Фінанси, банківська справи та страхування» 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 
Науковий керівник: Синчак В.П., завідувач кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор 
економічних наук, професор 

8.  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 
РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Грінченко Анастасія Вікторівна, студентка магістратури за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 
Науковий керівник: Арзянцева Д.А., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

9.  ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА 
COSO-ERM: ПЕРЕВАГИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Гуменюк Діана Степанівна, студентка магістратури  за спеціальністю 
«Фінанси, банківська справи та страхування» Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Кудельський В.Е., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 
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10.  ДОХОДИ  МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Далекий Артем Русланович, студент магістратури  за спеціальністю 
«Фінанси, банківська справи та страхування» Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Ткачук Н.М., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

11.  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ГРОМАД 
Кузьмук Наталія Сергіївна, студентка магістратури за спеціальністю 
“Публічне управління та адміністрування” Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Арзянцева Д.А., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 

12. \ РОЛЬ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

Кухта Юлія Вікторівна, студентка магістратури за спеціальністю 
фінанси, банківська справа та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Крушинська А.В., старший викладач кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

13.  СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» У 
ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Кушнір Ілона Дмитрівна, студентка 4 курсу факультету управління та 
економіки Хмельницького університету управління та права імені  
Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Бучковська Я.Г., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 

14.  ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ЛОМБАРДІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ 
ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Маріянчик Тетяна Сергіївна, студентка магістратури за спеціальністю 
«Фінанси, банківська справи та страхування» Хмельницького  
університету  управління та права  імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Ткачук Н.М., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук, доцент 
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15.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 
РЕСУРСАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Мельник Діана Володимирівна, студентка магістратури за 
спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Хмельницького університету управління та права  імені Леоніда 
Юзькова 
Науковий керівник: Самарічева Т.А., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 

16.  СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Мощанець Андрій Андрійович, студент 4 курсу факультету 
управління та економіки за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування» Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Бучковська Я.Г., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат 
економічних наук 

17.  ФОРМУВАННЯ МІСІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
Оліх Анастасія Олегівна, студентка 3 курсу за спеціальністю 
«Менеджмент» Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова 
Науковий керівник: Кудельський В.Е., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 
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доктор економічних наук, професор

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Розвиток суспільства різних частин земної кулі відбувається за різними 
напрямами та сценаріями, які людина ж і створює для себе. Сучасний етап 
такого  становлення  характеризується  розвитком  процесів  глобалізації,  що 
не  дивно  для  розквіту  в  усьому  світовому  просторі  інтенсивних  техноло-
гій,  інформатизації,  цифровізації  тощо. Не  залишається  осторонь  і  одна  з 
ключових  галузей  розвитку  суспільних  відносин  –  сільське  господарство, 
а  за  ним  –  весь  агропромисловий  комплекс  та  розвиток  власне  сільських 
територій.

Глобалізація – це історично невідворотний процес інтеграції локальних і 
регіональних ринків – товарів, праці, капіталу. Відомо, що основними рисами 
глобалізації  є  мобільність  капіталу, міжнародна  торгівля, міграція  робочої 
сили, посилення інформаційної складової та ін. Для України в цілому і сіль-
ського господарства зокрема як елемент глобалізації характерний другий тип 
(який  історично був першим) – міжнародна  торгівля. Приплив  іноземного 
капіталу поки що незначний. Хоча останнім часом для села вагомий інший 
(третій) чинник глобалізації – виїзд сільських мешканців, переважно неле-
гально, на заробітки за кордон [1, с.8], котрий є не вивченим на сьогодні тією 
мірою, якої вимагає економічне вчення.

Не  можна  не  зазначити,  що  найменш  поінформованою,  але  найбільш 
зацікавленою є верства селян [2, c.115]. Найінертнішою частиною населення 
будь-якої  країни  завжди  було  населення  сільських  територій,  до  певного 
часу сільські мешканці максимально затримуються на своїх «насиджених» 
місцях і не готові змінювати місце свого проживання ні тимчасово, ні наза-
вжди. Проте є процеси, котрі можуть підштовхнути  їх для  зміни спочатку 
місця своєї роботи, а потім і місця проживання. Одним з найвідчутніших з 
таких факторів є глобалізація, котра все глибше проникає і у сферу власне 
сільського  господарства,  сільських  територій  і  у  агропромисловий  комп-
лекс.  Витіснення  некваліфікованої  робочої  сили  з  аграрного  виробництва 
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сучасними високотехнологічними машинами призвело до вивільнення  її, а 
значить – пошуку роботи за межами свого населеного пункту (часто з виїз-
дом за межі країни). 

Постає  питання:  такий  рух  робочої  сили  –  позитивний  чи  негативний 
фактор. Зрозуміло, однозначної відповіді нема для конкретного населеного 
пункту  та  родини  селянина,  який  виїжджає,  –  негативний  (позитивним 
він буде при умові доброго працевлаштування та, як наслідок, надсилання 
коштів родині, котра буде використовувати їх у цьому ж населеному пункті), 
позитивним можна вважати його як фактор, що людина, працюючи в іншому 
місці, здобуватиме досвід, навички, первинний капітал для заснування своєї 
власної справи при поверненні у свій населений пункт чи принаймні у свою 
країну. 

Якщо ж вивчати вплив цього чинника на сільське господарство, а разом 
з ним на АПК України, важливо виділити низку факторів,  які обов’язково 
вплинуть  на  суспільний  розвиток  села:  безперечно,  кількість  людей  не 
повернеться  додому,  залишивши  родину  та  підтримуючи  її  матеріально, 
частина – забере родичів в місце, де працює сам; інша частина людей, отри-
мавши досвід, навички, вивчивши нові технології та способи застосування 
їх в сільському господарстві чи сільських територіях, можуть використати 
в Україні. 

Для цього  в  країні  до  того  часу мають  відбутися  зміни  у формах  роз-
витку  АПК:  змінене  законодавство,  чітко  розподілені  функції  держави  та 
територіальних  громад;  відведені  території  для  вирощування  інтенсивних 
сільськогосподарських культур  (зернові, ріпак,  соняшник, кукурудза тощо, 
для  яких  потрібні  великі  території,  суттєві  капіталовкладення  і  невелика 
кількість працюючих)  і для ведення фермерських господарств, де потрібні 
нові технології, робочі руки, відпрацьовані способи та шляхи реалізації гото-
вої та переробленої продукції (в основному це садівництво, виноградарство, 
овочівництво, баштанництво, картоплярство тощо).

Надзвичайно  важливою  є  ще  одна  галузь  сільського  господарства   – 
тваринництво,  яке  занепадає в  сьогоднішніх умовах як у великотоварному 
виробництві, у фермерських господарствах, так і в підсобних господарствах 
селян. Законодавча ініціатива та досвід селян, отриманий в інших (в осно-
вному  розвинутих)  країнах,  дасть  змогу  використати,  на  перший  погляд, 
недоліки глобалізаційних процесів у нашій країні та перетворити їх у пере-
ваги для розвитку АПК України.

Вивчення світового досвіду, новітніх технологій, особистих зв’язків під 
час вимушеного (добре було б тимчасового) пошуку роботи сільськими жите-
лями в інших країнах дасть можливість застосовувати все це у своїй країні, 
своїх територіальних громадах для розвитку соціальної, економічної, еколо-
гічної та  інших сфер, як в удосконаленні ведення сільського господарства, 
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переробки  вирощеної  в  ньому  продукції,  інфраструктурі,  туризмі  (сіль-
ському, зеленому), а як наслідок – розвиток своїх територіальних громад та 
підвищення добробуту сільських мешканців.
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СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ДЕСЯТКОВОЇ МОДЕЛІ 
УПРАВЛІННЯ  ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПОВНОЦІННОГО 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Повноцінне здоров’я людини (ПЗЛ) – це універсальна повноцінна система 
ієрархічного типу у складі п’яти рівнів, десяти видів і п’ятдесяти загально-
людських  елементів ПЗЛ,  яка призначена  для  використання  в  будь-якому 
суспільному середовищі. Тому основу формування ПЗЛ складає взаємодія 
комплексу  різнорівневих  п’ятиелементних  повноцінних  утворень  різної 
природи, з унікальними властивостями, які характеризують ПЗЛ як сучасну 
загальнолюдську повноцінну оздоровчу систему вищого ієрархічного рівня. 

Для обґрунтування ПЗЛ в форматі Фундаментальної десяткової моделі 
повноцінного соціального управління життєдіяльністю українського суспіль-
ства [1] сформована Концептуальна десяткова модель управління  процесом 
створення повноцінним здоров’я людини (рис. 1.). 

На рис. 1 показано, що в Концептуальній десятковій моделі управління 
ПЗЛ процес проходить послідовно зліва направо в чотири стадії:  ініціація, 
фундамент, реалізація, результат – і закінчується матеріалізацією ПЗЛ.
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Для реалізації першої стадії – ініціація управління  створенням ПЗЛ  –  
слід  враховувати,  що  ініціатором  і  суб’єктом  управління  є  людина,  яка 
призводить первинний управлінський вплив на взаємозв’язані категорії «іні-
ціація»  і  «управління»  для  подальшого  цілеспрямованого  руху  процесу  і 
виконання наступних стадій управління.

Для реалізації другої стадії – фундамент управління створенням ПЗЛ –
слід враховувати, що людина призводить вплив на взаємозв’язані категорії 
«управління» й «інформація», які мають однакову повноцінну троїсту вну-
трішню  структуру  і  складаються  з  десяти  букв.  Внаслідок  однакових 
унікальних властивостей ці дві категорії  є фундаментальною основою для 
створення ПЗЛ.

Для виконанняї третьої стадії – реалізація процесу формування ПЗЛ – 
слід враховувати, що людина призводить вплив на взаємозв’язані категорії 
«управління» і «процес», який включає три етапи: початок, середина, закін-
чення і відповідно до кількості букв в категорії «управління» складається з 
десяти структурних елементів. На цій стадії людина проводить реалізацію 
Концептуальної  десяткової  моделі  управління  формування  ПЗЛ,  в  якій 
процес управління відповідним чином розподілений на 10 структурних еле-
ментів, з виділенням трьох етапів: початок – два повноцінні елементи: 

У1 – п’ять пальців на верхніх і нижніх кінцівках людини: 1.1. Мізинець; 
1.2. Безіменний; 1.3. Середній; 1.4. Вказівний; 1.5. Великий. 

П2 –  п’ять  частин  тіла  людини:  2.1.  Кінцівки;  2.2.  Статевий  орган; 
2.3.  Тулуб;  2.4. Шия;  2.5.  Голова.  Зазначені  елементи  є  у  кожної  людини, 
незалежно  від  її  віку,  статі,  національності  тощо. Це  дозволяє  покласти  її 
в  основу  формування  загальнолюдської  фізичної  повноцінної  системи 
здоров’я людини у складі п’яти елементів.

Середина – шість повноцінних елементів: 
Р3 –  п’ять  видів  їжі  тваринного  походження:  3.1.  Молоко  і  молочні 

продукти;  3.2.  Яйця  і  продукти  із  яєць;  3.3.  Жири  тваринні;  3.4.  М’ясо  і 
м’ясопродукти; 3.5. Риба і рибопродукти.

А4 – п’ять видів їжі рослинного походження: 4.1. Гриби різні; 4.2. Цукор і 
цукристі продукти; 4.3. Жири рослинні; 4.4. Овочі, фрукти, зелень; 4.5. Хліб, 
зернові продукти. Це дозволяє покласти їх в основу формування загально-
людської фізіологічної повноцінної системи здоров’я людини у складі п’яти 
елементів.

В5 – п’ять засобів здобуття грошей. 5.1. Заробити; 5.2. Відібрати (вкрасти 
або пограбувати) 5.3. Попросити; 5.4. Запозичити; 5.5. Підробити. 

Л6 – п’ять  функцій  грошей:  6.1.  Накопичення;  6.2.  Обіг;  6.3.  Обмін; 
6.4. Обман;  (який, як правило, відбувається в процесі обміну) 6.5. Платіж. 
Це дозволяє покласти їх в основу формування загальнолюдської фінансової 
повноцінної системи здоров’я людини у складі п’яти елементів.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Розвиток  суспільства  різних  частин  земної  кулі  відбувається  за

різними  напрямами  та  сценаріями,  які  людина  ж  і  створює  для  себе.

Сучасний етап такого становлення характеризується  розвитком процесів

глобалізації,  що  не  дивно  для  розквіту  в  усьому  світовому  просторі

інтенсивних  технологій,  інформатизації,  цифровізації  тощо.  Не

залишається  осторонь  і  одна  з  ключових  галузей  розвитку  суспільних

відносин  –  сільське  господарство,  а  за  ним  –  весь  агропромисловий

комплекс та розвиток власне сільських територій.

Глобалізація  –  це  історично  невідворотний  процес  інтеграції

локальних  і  регіональних  ринків:  товарів,  праці,  капіталу.  Відомо,  що

основними  рисами  глобалізації  є  мобільність  капіталу,  міжнародна

торгівля, міграція робочої сили, посилення інформаційної складової та ін.

Для  України  в  цілому  і  сільського  господарства  зокрема  як  елемент

глобалізації  характерний  другий  тип  (який  історично  був  першим)  –

міжнародна  торгівля.  Приплив  іноземного  капіталу поки  що незначний.

Хоча останнім часом для села вагомий інший (третій) чинник глобалізації

–  виїзд  сільських  мешканців,  переважно  нелегально,  на  заробітки  за

кордон [1, с.8], котрий є не вивченим на сьогоднішній день в тій мірі, якої

вимагає економічне вчення.

Не можна не зазначити, що найменш поінформованою, але найбільш

зацікавленою  є  верства  селян  [2,  c.115].  Найінертнішою  частиною

населення будь-якої країни завжди було населення сільських територій, до



певного  часу  сільські  мешканці  максимально  затримуються  на  своїх

«насиджених» місцях  і  не  готові  змінювати  місце  свого  проживання ні

тимчасово, ні назавжди. Проте є процеси, котрі можуть підштовхнути їх

для зміни спочатку місця своєї роботи, а потім і місця проживання. Одним

з  найвідчутніших  з  таких  факторів  є  глобалізація,  котра  все  глибше

проникає і у сферу власне сільського господарства, сільських територій і у

агропромисловий комплекс.  Витіснення некваліфікованої  робочої  сили з

аграрного  виробництва  сучасними  високотехнологічними  машинами

призвело до вивільнення її, а значить – пошуку роботи за межами свого

населеного пункту (часто з виїздом за межі країни). 

Постає питання: такий рух робочої сили – позитивний чи негативний

фактор.  Зрозуміло,  однозначної  відповіді  нема,  для  конкретного

населеного  пункту  та  родини  селянина,  що  виїжджає  –  негативний

(позитивним він буде при умові доброго працевлаштування та, як наслідок

надсилання  коштів  родині,  котра  буде  використовувати  їх  у  цьому  ж

населеному  пункті),  позитивним  можна  вважати  його  як  фактор,  що

людина,  працюючи  в  іншому  місці  здобуватиме  досвід,  навички,

первинний капітал для заснування своєї власної справи при поверненні у

свій населений пункт чи принаймні у свою країну. 

Якщо ж вивчати вплив цього чинника на сільське господарство,  а

разом  з  ним  на  АПК  України,  важливо  виділити  ряд  факторів,  які

обов’язково  вплинуть на суспільний розвиток села:  безперечно,  частина

людей  не  повернеться  додому,  залишивши  родину  та  підтримуючи  її

матеріально,  частина  –  забере  родичів  в  місце,  де  працює  сам;  інша

частина людей, отримавши досвід, навички, вивчивши нові технології та

способи  застосування  їх  в  сільському  господарстві  чи  сільських

територіях, можуть використати в Україні. 

Для  цього  в  країні  до  того  часу мають відбутися  зміни у  формах

розвитку АПК: змінене законодавство, чітко розподілені функції держави



та  територіальних  громад;  відведені  території  для  вирощування

інтенсивних  сільськогосподарських  культур  (зернові,  ріпак,  соняшник,

кукурудза  тощо,  для  яких  потрібні  великі  території,  суттєві

капіталовкладення  і  невелика  кількість  працюючих)  і  для  ведення

фермерських  господарств,  де  потрібні  нові  технології,  робочі  руки,

відпрацьовані  способи  та  шляхи  реалізації  готової  та  переробленої

продукції  (в  основному  це  садівництво,  виноградарство,  овочівництво,

баштанництво, картоплярство тощо).

Надзвичайно важливою є ще одна галузь сільського господарства –

тваринництво, яке занепадає в сьогоднішніх умовах як у великотоварному

виробництві,  у  фермерських  господарствах  так  і  у  підсобних

господарствах селян. Законодавча ініціатива та досвід селян, отриманий в

інших  (в  основному  розвинутих)  країнах  дасть  змогу  використати  на

перший  погляд  недоліки  глобалізаційних  процесів  у  нашій  країні  та

перетворити їх у переваги для розвитку АПК України.

Вивчення світового досвіду, новітніх технологій, особистих зв’язків

під час вимушеного (добре було б тимчасового) пошуку роботи сільськими

жителями в інших країнах дасть можливість застосовувати все це у своїй

країні,  своїх  територіальних  громадах  для  розвитку  соціальної,

економічної,  екологічної  та  інших  сфер,  як  в  удосконаленні  ведення

сільського  господарства,  переробки  вирощеної  в  ньому  продукції,

інфраструктурі,  туризмі (сільському,  зеленому),  а,  як наслідок:  розвиток

своїх  територіальних  громад  та  підвищення  добробуту  сільських

мешканців.
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