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К 65 Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації  :  збірник  тез  IV  Міжнародної  науково-практичної 
інтернет-конференції (м. Хмельницький, 20 вересня 2019 року) ; за заг. ред. 
д. е. н., проф. Синчака В. П. – Хмельницький : Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. – 314 с.

У збірнику подано тези доповідей учасників IV Міжнародної науково-прак-
тичної  інтернет-конференції  “Стратегічні напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах глобалізації”, проведеної 20 вересня 2019 року 
з нагоди заснування кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 
страхування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова.

Матеріали  конференції  містять  результати  досліджень  науковців, 
практикуючих спеціалістів, для яких актуальною є проблематика соціально-
економічного розвитку держави в умовах глобалізації. Авторські публікації 
сформовано  за  тематичними  напрямами  науково-практичної  конференції, 
що передбачають «Соціальні та поведінкові науки», «Публічне управління 
та адміністрування», «Право» і «Управління та адміністрування». 

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти і наукових установ, студентів, аспірантів і докторантів, 
практикуючих фахівців і широкий читацький загал.

Організаційний комітет IV Міжнародної науково-практичної інтер-
нет-конференції “Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку 
держави в умовах глобалізації” не завжди поділяє думку учасників конфе-
ренції.

У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та 
стилістика, які були запропоновані учасниками конференції.

Повну відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу 
несуть авторипублікацій, їхні наукові керівники, рецензенти та структурні 
підрозділи вищих навчальних закладів та установ, які рекомендували ці 
матеріали до друку.
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Ректора Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, доктора юридичних наук, професора, академіка 
Академії наук вищої освіти України, заслуженого юриста України

Омельчука Олега Миколайовича
до учасників IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави 
в умовах глобалізації», присвяченої 20-річчю заснування кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Вельмишановні учасники конференції! 
Радий вітати Вас з початком роботи IV Міжнародної науково-практич-

ної інтернет-конференції. Окремі вітання висловлюю науково-педагогічним 
працівникам  кафедри  менеджменту,  фінансів,  банківської  справи  та  стра-
хування,  колектив  якої  цими днями відзначає  свій  20-річний ювілей  з  дня 
заснування. 

Наша  конференція  дозволила  інтегруватися  науковцям  до  секцій  за 
інтересами  для  обговорення  концептуальних  питань  соціально-економіч-
ного розвитку держави та регіонів у глобальному середовищі. Переконаний, 
такий формат її проведення дозволить об’єднати навколо науково-практич-
ної тематики не лише учасників конференції, але й широке коло користувачів 
інтернет-мережі, адже динамічний розвиток національної економіки та гло-
бального середовища обумовлюють необхідність вирішення нових завдань, 
як з боку науковців, так і практиків, для досягнення стабільності та інновацій-
ного розвитку національної економіки, формування соціально-орієнтованої 
держави  для  забезпечення  життєдіяльності  демократичного  суспільства. 
Щиро сподіваюся, що Ваші наукові  здобутки стануть фундаментом справ-
жніх  реформ  та  розв’язання  актуальних  завдань  соціально-економічного 
розвитку нашої держави в умовах світових процесів економічної та політич-
ної інтеграції. 

Зичу  учасникам  конференції  плідної  роботи  та  фахових  дискусій  під 
час обговорення доповідей. Бажаю усім міцного здоров’я, щастя, родинного 
затишку, доброботу та миру, невичерпної енергії та нових вагомих здобутків 
у професійній діяльності.

З повагою,
ректор Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова О. М. Омельчук
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порівняльній оцінці, яка передбачає ранжування інформації за визначеними 
ознаками.  Цей  підхід  має  суб’єктивний  характер,  оскільки  потенційний 
інвестор, порівнюючи кілька підприємств з метою вкладення коштів, виді-
ляє  та оцінює найбільш  значущі для  себе не  тільки кількісні,  але й  якісні 
показники, які в підсумку формують загальну картину по кожному об’єкту і 
дозволяють прийняти правильне рішення. Цей підхід досить трудомісткий, 
однак зручний для використання в умовах дефіциту кількісної інформації.

Особливий інтерес ставить вартісний підхід до оцінки інвестиційної при-
вабливості підприємства, де основним критерієм є ринкова вартість бізнесу 
(А. Д. Шеремет, Дж. Тобін, К. Уолш і ін.). Це пов’язано з тим, що головною 
метою підприємства  сьогодні  є  не максимізація  прибутку,  як  це  трактува-
лося в класичній економічній теорії, а максимізація його вартості. Цей підхід 
дозволяє визначити реальну вартість підприємства та оцінити потенціал роз-
витку бізнесу.

При аналізі інвестиційної привабливості підприємств у рамках вартісного 
підходу багато авторів використовують аналітичний показник – коефі цієнт 
q-Тобіна. Він розроблений американським економістом Дж. Тобіном і дозво-
ляє провести аналіз інвестиційної привабливості підприємства за допомогою 
зіставлення його ринкової вартості до вартості чистих активів, що дає змогу 
побачити ефективність вкладених фінансових коштів в активи компанії.

Якщо підприємство успішно функціонує, то чисельник дробу повинен 
перевищувати знаменник. І що вище це зіставлення, то вище значення кое-
фіцієнта  і  відповідно  інвестиційна  привабливість  підприємства.  Значення 
коефіцієнта  q-Тобіна  значною  мірою  залежить  від  сукупності  нематері-
альних  факторів  (наприклад,  репутація  і  перспективи  розвитку  компанії, 
технології, що  використовуються  тощо),  які  дозволяють формувати  певні 
конкурентні  переваги  в  галузі  й  завдяки  цьому  отримувати  додатковий 
дохід. Коефіцієнт q-Тобіна досить простий у розрахунку, однак комплексно 
характеризує  інвестиційну  привабливість  будь-якого  об’єкта.  Крім  того, 
застосування коефіцієнта q-Тобіна щодо одних і тих самих об’єктів, але різ-
них часових інтервалів дозволяє провести оцінку мінливості інвестиційної 
привабливості та встановити динаміку розвитку окремого підприємства.

Таким  чином,  практичне  застосування  коефіцієнта  q-Тобіна  в  оцінці 
мінливості  інвестиційної  привабливості  підприємств  галузі/регіону/країни 
дозволяє провести кластеризацію суб’єктів господарювання і визначити най-
більш вигідний кластер з погляду вкладення інвестиційних ресурсів.
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Зелінська Оксана Владиславівна,
доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики 

Вінницького національного аграрного університету, 
кандидат технічних наук, доцент

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНОЮ 
СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА

У  європейських  країнах  практика  впровадження  інформаційних 
технологій  в  управлінні  логістичними  системами  випереджає  теорію. 
Аналіз  цієї  проблематики  здійснено  такими  зарубіжними  науковцями,  як: 
Є. Маєвскі [1], Т. Малкус [2], Ч. Сковронек [3]. Значна теоретична і практична 
база  розроблена  І. В. Кривов’язюком  та  О.Р.Усков  [4],  серед  вітчизняних 
дослідників – Л. В. Забуранною [5] і Л. А. Пономаренко [6] та іншими. Але, 
зважаючи на  зростання  темпів розвитку  галузі  ІТ,  їх  значення в діяльності 
підприємств, необхідність подолання проблем застосування та впровадження 
неухильно зростає, викликає потребу подальших досліджень у цій сфері.
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Інформаційні системи та інформаційні технології представляють комп-
лекс програмно-технічних засобів і методів виробництва, передачі, обробки 
та споживання  інформації в ЛС. Метою  їх впровадження є створення сис-
теми, у якій інформаційні потоки налагоджені таким чином, що користувачі 
з мінімальними витратами одержують доступ до необхідної інформації тоді, 
коли вона потрібна, і там, де вона потрібна, а базовими принципами є реле-
вантність, час та місце.

Проте  процес  впровадження  інформаційних  технологій  у  сфері  логіс-
тики має проблемний характер:

–  логістичних системах у зв’язку зі зміною форм власності, диверсифі-
кацією підприємств, складними ринковими відносинами;

–  складність розробки інформаційних і програмних систем для автома-
тизації управління компаніями;

–  необхідність удосконалення систем мобільного зв’язку;
–  доцільність безперервного застосування Інтернет-технологій в органі-

зації і забезпеченні мобільного управління в логістичній системі.
Ключовим напрямком у розвитку інформаційних технологій у логістиці 

є  інтеграція  інформаційних  потоків  і  комунікаційне  забезпечення  тран-
спортування  товарів.  Ці  напрямки  пов’язані  з  інтеграційними  процесами 
в  економіці  розвинутих  країн  і  представляють  новий  науково-практичний 
напрямок – телематику. Розвиток цього напрямку, орієнтованого на активне 
використання  обчислювальних  систем  та  інформаційних мереж,  в Україні 
стикається з такими проблемами:

–  якість техніки, організація її обслуговування та ремонту;
–  інтегрування інформаційних процесів;
–  навчання персоналу;
–  технологічні зміни в процесах, пов’язаних з обробкою і використан-

ням інформації на місцях;
–  ціна ПК і периферійного обладнання, засобів комунікації;
–  програмне забезпечення.
Особливістю  інформаційних  систем  в  логістиці  є  те,  що  вони  здатні 

швидко  реагувати  на  потреби  ринку  за  рахунок  активного  використання 
інформаційних технологій між всіма ланками логістичної системи підпри-
ємства, забезпечуючи при цьому синергічний зв’язок [7].

Наприклад,  цеінформаційна  система  підтримки  прийняття  рішень.  Це 
автоматизована система, за допомогою якої можна використовувати дані та 
моделі для ідентифікації та розв’язання задач і прийняття рішень. Класична 
система  підтримки  прийняття  рішень  (СППР)  містить  два  блоки:  базу 
даних  та  систему  управління  базою  даних. Сучасні СППР  – максимально 
пристосовані  до  розв’язання  завдань  і  є  тим  інструментом,  за  допомогою 
якого проводиться вибір рішень. Основне її завдання полягає у представлені 
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